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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van de Mytylschool Prins Johan Friso in Haren en de Springplank in Emmen. Deze gids is
bedoeld voor leerlingen, ouders en iedereen die meer van deze school wil weten. We beschrijven hoe we het
onderwijs vormgeven en wat we belangrijk vinden. We geven aan wat we willen bereiken en wanneer we
tevreden zijn over wat we doen. Onze plannen en ideeën hebben een vaste plek in de kwaliteitscyclus en volgen
wij in onze pdca-jaarcyclus en in het schooljaarplan 2020-2021.
Schooljaar 2019-2020 zullen wij ons blijven herinneren als het jaar waarin wij moesten omgaan met de
coronacrisis. Het was ingrijpend. We wilden het beste onderwijs blijven geven, ook al konden onze leerlingen
lange tijd niet naar school.
In een paar dagen tijd maakten we de ommezwaai met álle medewerkers naar online onderwijs. We sloten onze
scholen een week voordat de rest van Nederland dat deed. We waren ons bewust van de kwetsbaarheid van
onze leerlingen, nog voordat dat bewustzijn ook vanuit de politiek voelbaar was.
We sloten de scholen in afstemming met de burgemeester, de wethouder en het college van bestuur van de
stichting. We installeerden waar hulp nodig was Teams for Microsoft bij gezinnen in Groningen, Drenthe en
Friesland. In vier dagen waren alle leerlingen online met de school verbonden en gaven leerkrachten lessen via
de livestream.
Er is ongelooflijk veel gelukt in het blijven geven en borgen van onderwijs. En enkele dingen zijn blijven liggen en
schuiven wij over de zomervakantie naar september.
Met de leerlingen hebben we dagelijks vanuit school contact gehad en de lessen hebben grotendeels doorgang
gevonden. Het toetsen van leeropbrengsten is in sommige groepen wél gelukt en in andere niet. Daar waar de
situatie zo was dat wij de leerresultaten niet online hebben kunnen monitoren, doen wij dat in
augustus/september 2020.
We zijn trots op wat we met elkaar bereikt hebben tijdens de coronatijd. We zijn trots op onze leerlingen die
binnen een week moesten omschakelen naar onderwijs vanuit thuis en we zijn supertrots op de
ouders/verzorgers die dat hele proces fenomenaal ondersteund hebben.
Ouders die zich willen oriënteren op onze school, zijn van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en
rondleiding. Zo kunt u zich een beeld vormen van de school, onze manier van werken en de sfeer in de groepen.
Mede namens het team,
Marie-Marth Prins en Tim ten Wolde (directie)

Graag verwijzen we ook naar de volgende documenten die op onze website te vinden zijn:
o Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
o Schoolplan 2019-2023
o Schooljaarverslag 2019-2020 en schooljaarplan 2020-2021
o Wanneer zijn we tevreden (ambities Prins Johan Friso Mytylschool)
o Afdelingsgidsen VSO arbeid en VSO vmbo/havo
o Analyses van opbrengsten 2019-2020 en Vervolgacties 2020-2021
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De school
Adres
Haren
Mytylschool Prins Johan Friso
Dilgtplein 1
9751 NJ Haren
email: administratie@mytyl.o2g2.nl
Telefoon: 050 3210485

Emmen
Nevenvestiging Mytylschool “De Springplank”
Boermarkeweg 68a
7824 AA Emmen
e-mail: administratie@mytyl.o2g2.nl
Telefoon 050 3210355

Routebeschrijving
Naar de Mytylschool Prins Johan Friso Haren
Openbaar vervoer
vanaf NS-station Groningen: buslijn 50, 58
Eigen vervoer:
Via de A 28 uit de richting Groningen of Assen: afslag Haren/Paterswolde en vervolgens de aangegeven
route.
Uit de richting Groningen: Verlengde Hereweg – Rijkstraatweg (bord Beatrixoord 100 m.
links), u rijdt dan naar de Dilgtweg en vervolgens de aangegeven route.
Uit de richting Glimmen/Assen: Rijksstraatweg (door het centrum van Haren), bord Beatrixoord 100 m. rechts en
vervolgens de aangegeven route.
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Naar nevenvestiging De Springplank in Emmen
In Emmen de aangegeven route volgen van het Scheper Ziekenhuis. Aangekomen op het ziekenhuisterrein de
ringweg rondom het parkeerterrein. Volg de borden Scheper Ziekenhuis. Rijdt het parkeerterrein van het
Scheper Ziekenhuis op en trek een kaartje bij de slagboom. Op het terrein volgt u de borden “De Springplank”.
Als u het gebouw “De Springplank” inloopt gaat u in de hal linksaf. U loopt dan de school binnen.

Wie zijn wij?
De Mytylschool Prins Johan Friso is een openbare school; er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst,
levensovertuiging of wat voor ander kenmerk. Iedereen die binnen onze onderwijssetting past, is welkom.
We bieden onderwijs aan leerlingen waarbij de fysieke beperking voorliggend is, óf waarbij sprake is van een
meervoudige beperking. Daarmee vallen we binnen het cluster 3-onderwijs. Alle kinderen hebben een
toelaatbaarheidsverklaring nodig voordat zij op school geplaatst te kunnen worden. Af en toe bieden wij ook een
onderwijsplek aan leerlingen die om een andere reden verminderd belastbaar zijn.

Wat bieden wij
We zorgen ervoor dat de leerlingen een geïntegreerd aanbod krijgen, dat hen optimaal voorbereidt op een
volwaardige plek in de maatschappij. Dit aanbod kent zowel onderwijs- als revalidatiedoelen, passend in de
ontwikkeling van de leerling. We zetten daarbij ook fors in op computervaardigheden van leerlingen, zodat zij
meer zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. Door de nauwe samenwerking met UMCG Beatrixoord, zijn we in de
regio hét expertisecentrum voor onderwijs, motoriek en zorg op maat voor leerlingen met functiebeperkingen
en stoornissen in het motorisch functioneren.

Wat vinden we belangrijk?
Zelfredzaamheid. We werken toe naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de leerlingen met betrekking
tot de eigen beperkingen. Dat betekent dat leerlingen bij ons leren om de regie te nemen én te kunnen dragen.
Het is onze missie dat de kinderen leren om in balans te blijven door steeds meer grip te krijgen op het
evenwicht tussen hun belastbaarheid en de belasting die zij ondergaan. Daarbij vinden we een positief zelfbeeld
belangrijk. Wat kun je wél? We werken telkens vanuit de succesbeleving van de leerling. De inzet van begeleiding
en verzorging heeft binnen deze context dus ook tot doel dat de leerling zo zelfredzaam mogelijk in de
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samenleving komt te staan. Om dat voor elkaar te krijgen is het bij een groot aantal leerlingen dus ook noodzaak
dat de ondersteuning langzaamaan wordt afgebouwd waar mogelijk.
Het afbouwen van begeleiding en verzorging maakt dat de leerling zo zelfstandig mogelijk wordt en is waar we
aan werken. Op deze wijze is ondersteuning duurzaam voor de rest van het leven van het kind. Want hoe mooi is
het wanneer een kind een zelfredzame rol kan hebben in het leven?

Wanneer zijn we tevreden?
We zijn tevreden als 80% van onze leerlingen de (tussen)doelen van zijn of haar ontwikkelingsperspectief haalt
aan het einde van schooljaar 2020-2021. Ons streven is natuurlijk dat alle leerlingen uiteindelijk uitstromen op
het ingeschatte niveau.

Speerpunten de komende jaren
Meer regie voor leerlingen, ouders en leerkrachten
Iedereen moet zich betrokken voelen bij het onderwijs. We zijn doorlopend constructief kritisch om het beste uit
ons allen naar boven te halen.
Tevredenheidsonderzoek onder ouders
September 2020 blikken wij samen met ouders en verzorgers terug op het onderwijs dat wij in de coronatijd
(maart – juli 2020) hebben gegeven. Daarnaast doen wij ook een algemene tevredenheidsmeting over de
afgelopen twee jaar. Deze acties zijn opgenomen in ons schooljaarplan, dat onderdeel vormt van de
kwaliteitszorg-cyclus.
Samenwerking VSO arbeid en VSO diplomagericht
Leerlingen uit VSO arbeid met uitstroombestemming richting het MBO, gaan enkele vakken volgen bij het vmbo.
Hierdoor ontstaat op verschillende gebieden een nauwere samenwerking tussen VSO arbeid en VSO
diplomagericht. We werken steeds meer toe naar inclusief onderwijs.
Ook in de leerlingenraad zien we deze samenwerking terug. Leerlingen uit de profielen 4, 5, 6 en 7 zullen samen
deel uitmaken van de raad. Deze actie is ook opgenomen in ons schooljaarplan, dat onderdeel vormt van de
kwaliteitszorg-cyclus.
Digitaal portfolio
Alle leerlingen zijn eigenaar van een digitaal portfolio. Ze hebben geleerd regie te nemen en weten wat ze
kunnen en willen. Ook hebben ze een zorgvuldige keuze gemaakt voor hun vervolgonderwijs.
Kunst & Cultuur en burgerschap
In de kunst- en cultuurvakken ervaren onze leerlingen hoe anderen en zijzelf zich op verschillende manieren
kunnen uiten en welke manier bij hen past. Ze kunnen hun talenten ontwikkelen en leren in hun kracht te staan.
Dit zijn belangrijke onderdelen van K&C en burgerschap. In het voorgaande schooljaar is de leerlingenraad
(her)opgericht om ook op deze wijze een impuls te geven aan burgerschap.
Digitale geletterdheid
Leerlingen hebben vaardigheden om in onze huidige en toekomstige digitale samenleving uit de voeten te
kunnen.
Onderwijs en toetsprotocol
Er komen taal- en rekenspecialisten waarmee we krachtiger kunnen inzetten op ontwikkeling en borging. Zo zijn
we doorlopend gericht op het waar mogelijk verbeteren van kwaliteit.
Komend jaar maken we voor de afdelingen in het SO en het VSO één toetsprotocol en één toetskalender. Per
afdeling kunnen eigen en andere toetsen gelden, maar alle planning en organisatie is gevat in één document. Dit
is opgenomen in ons schooljaarplan, dat onderdeel vormt van de kwaliteitszorg-cyclus.
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Bestendiging
Afgelopen schooljaar hebben wij ingezet op het beter monitoren van de leerlingen nadat zij van school zijn
gegaan. We volgen hen drie jaar lang om te zien wat de relatie is tussen ons onderwijs en de bestendiging
daarvan.
Design thinking
Eerst doen, dan denken. Dat is de kern.
Door te proberen, te oefenen, tal van ideeën en oplossingen te verzinnen, leren we om vindingrijk te zijn. Om
vanuit onverwachte mogelijkheden tot werkbare oplossingen te komen. We denken creatief in oplossingen ter
ondersteuning van het onderwijsproces van onze leerlingen die veelal te maken hebben met een verstoord
evenwicht tussen belasting en belastbaarheid.
Prikkelwijs
We zijn bewust van de prikkels in de onderwijssetting. Bij alle activiteiten houden we hier rekening mee. Soms
door prikkels te beperken en soms juist door uitdagende en lastige situaties aan te bieden, zodat leerlingen
hiermee kunnen oefenen.
Bewegen
Beweging maakt slimmer. Wij hebben over het algemeen leerlingen die minder bewegen. Wij willen graag de
eerste ‘beweegschool’ van het speciaal onderwijs worden.

De profielen
Uw kind krijgt een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) en wordt hiermee ingedeeld in één van de profielen. Een
profiel geeft aan welk uitstroomperspectief uw kind heeft. Met andere woorden, naar welk type
vervolgonderwijs of dagbesteding uw kind zal uitstromen. Bepalend voor de uitstroom is de mate waarin een
leerling zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in werk, wonen, persoonlijk leven en burgerschap. Er zijn 7
profielen die wij hieronder verder toelichten.
Profiel 1: belevingsgerichte dagbesteding
Het onderwijs binnen de dagbesteding richt zich op persoonlijke vorming en competentie-ontwikkeling rond
werk- en dagactiviteiten, wonen, vrije tijdsbesteding en burgerschap. Het bereidt leerlingen voor op het zo
zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagbesteding en de eigen leefsituatie. De activiteiten binnen
profiel 1 vinden plaats in een verzorgende en veilige situatie, waarin zoveel mogelijk kansen en stimulansen tot
contact/interactie met de omgeving worden gecreëerd.
Leerlingen worden onder andere, in profiel 1 geplaatst vanwege hun verstandelijke beperking. Cognitief niveau:
IQ <20. Daarbij wordt rekening gehouden met de bevorderende en belemmerende factoren zoals omschreven in
het ontwikkelingsperspectief.
LACCS (sensatie en klikjes fase)
SEO (welke fase)
ComVoor (concrete verwijzers)
Design thinking?
Aanbod Ervaar Het Maar
In profiel 1 wordt gewerkt met de Plancius leerlijnen. Er zijn vijf domeinen waarop het onderwijs binnen profiel 1
ingericht is:
1. communicatie
2. zelfredzaamheid
3. sociaal emotionele ontwikkeling
4. sensomotorische ontwikkeling
5. spelontwikkeling
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De doelen uit de vijf domeinen zijn voor jongere en oudere leerlingen bedoeld. Voor het VSO is de leerlijn
spelontwikkeling omgezet in de leerlijn taakontwikkeling. De doelen verwijzen naar VSO-achtige taken,
bijvoorbeeld het accepteren van variatie in de opdracht (eerst schroeven in een doosje doen en daarna kaarsjes
in een doos doen).
De ontwikkeling op de vijf domeinen loopt niet gelijk, een leerling kan op domein 1 al veel verder zijn dan
bijvoorbeeld op domein 3. De niveaus kunnen dus gedurende de schoolperiode per domein erg verschillen. In
zowel de SO als VSO schoolperiode kan toegewerkt worden naar niveau 6 op de Plancius leerlijn. Er is overlap
tussen de leerlijnen in domeinen en de laagste niveaus van de ZML- leerlijnen.
Na de SO periode stroomt de leerling vanuit de Regenbooggroep door naar de groep VSO Dagbesteding, waar de
leerling zo nodig andere verwerkingsopdrachten aangeboden krijgt m.b.t. belevingsniveau. Na de VSO periode
stroomt de leerling uit naar belevingsgerichte dagbesteding waar men in kleine groepen en een vast dagritme
allerlei zaken uit het dagelijks leven meebeleeft.
De leerling met dit profiel leert via ervaringsordenen. Er zijn vier ervaringsordeningen: lichaamsgebonden en
associatieve, structurerende, en vormgevende ervaringsordening. Leerlingen met een IQ tot 20 ordenen
voornamelijk lichaamsgebonden en associatief.
Profiel 2: activiteitengerichte dagbesteding
Het onderwijs binnen profiel 2 richt zich op persoonlijke vorming en competentie-ontwikkeling rond werk- en
dagactiviteiten, wonen, vrije tijdsbesteding en burgerschap. Het bereidt leerlingen voor op het zo zelfstandig
mogelijk functioneren in vormen van dagbesteding en de eigen leefsituatie. De activiteiten binnen profiel 2 zijn
gericht op eigen ontwikkeling, oefening en behoud van vaardigheden. Nabijheid van begeleiding is een vereiste
voor de leerling in dit profiel. De leerling heeft namelijk onvoldoende bagage om vaardigheden geheel
zelfstandig toe te passen. De leerling leert ervaringsgericht, weet handelingen, ruimte, personen en voorwerpen
uit eigen ervaring te herkennen.
Leerlingen worden, onder andere in profiel 2 geplaatst vanwege hun verstandelijke beperking. Cognitief niveau:
IQ 20-34, rekening houdend met de bevorderende en belemmerende factoren zoals omschreven in het OPP. Bij
leerlingen in profiel 2 speelt co morbiditeit vaak een rol. Deze co morbiditeit kan voortkomen uit een syndroom
of een ziektebeeld, een beperking op zintuiglijk vlak, een stoornis in het autisme spectrum of een andere
psychiatrische beperking.
In profiel 2 wordt gewerkt met de ZML-leerlijnen. In de SO periode zit de leerling in de Tyltyl groepen. Na de SO
periode stroomt de leerling door naar de groep VSO Dagbesteding, activiteitengericht.
In het VSO bouwen leerlingen een portfolio op en ontvangen ze certificaten, op grond van het doorlopen van de
leerroute die voorbereid op werken op dagbesteding. Ze verlaten uiteindelijk de school met een getuigschrift.
Profiel 3: arbeidsmatige dagbesteding
Het onderwijs binnen de dagbesteding richt zich op persoonlijke vorming en competentie-ontwikkeling rond
werk- en dagactiviteiten, wonen, vrije tijdsbesteding en burgerschap. Het bereidt leerlingen voor op het zo
zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagbesteding en de eigen leefsituatie. Profiel 3 bereidt voor op
werk/taken gericht op productie/resultaat, met beperkte vereisten en werkdruk en zonder afrekening.
Leerlingen worden, onder andere in profiel 3 geplaatst vanwege hun verstandelijke beperking. Cognitief niveau:
IQ 35-49, rekening houdend met de bevorderende en belemmerende factoren zoals omschreven in het OPP. Bij
leerlingen in profiel 3 speelt co morbiditeit vaak een rol. Deze co morbiditeit kan voortkomen uit een syndroom
of een ziektebeeld, een beperking op zintuiglijk vlak, een stoornis in het autisme spectrum of een andere
psychiatrische beperking.
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In profiel 3 wordt gewerkt met de ZML-leerlijnen. In de SO periode zit de leerling in de Tyltyl groepen. Na de SO
periode stroomt de leerling door naar de groep VSO Dagbesteding, arbeidsmatig gericht.
Het onderwijs in dit profiel bereidt leerlingen voor op dagbesteding voor het wonen, werken en recreëren.
Nabijheid van begeleiding is een vereiste voor de leerling in dit profiel. De leerling heeft namelijk onvoldoende
bagage om vaardigheden geheel zelfstandig toe te passen. De leerling leert ervaringsgericht, weet handelingen,
ruimte, personen en voorwerpen uit eigen ervaring te herkennen.
In het VSO bouwen leerlingen een portfolio op en ontvangen ze certificaten, op grond van het doorlopen van de
leerroute die voorbereid op werken op dagbesteding. Ze verlaten uiteindelijk de school met een getuigschrift.
Profiel 4: (beschutte) arbeid
Het onderwijs in dit profiel bereidt leerlingen voor op arbeidsmatig dagbesteding op een beschutte werkplek,
wonen en recreëren met begeleiding op enige afstand. Leerlingen worden onder andere in profiel 4 geplaatst
vanwege hun verstandelijke beperking.
Cognitief niveau: IQ 50-69, rekening houdend met de bevorderende en belemmerende factoren zoals
omschreven in het OPP. Bij leerlingen in profiel 4 speelt co-morbiditeit vaak een rol. Deze co morbiditeit kan
voortkomen uit een syndroom of een ziektebeeld, een beperking op zintuiglijk vlak, een stoornis in het autisme
spectrum of een andere psychiatrische beperking.
De leerlingen bouwen een portfolio op en ontvangen certificaten, op grond van het doorlopen van de leerroute
die voorbereidt op werken op een beschutte werkplek. Ze verlaten uiteindelijk de school met een getuigschrift.
Deze leerlingen komen mogelijk terecht in het vrije bedrijf en/of gaan begeleid wonen en recreëren. De leerling
in profiel 4 heeft namelijk voldoende bagage om bij uitstroom eenvoudige tekstjes te lezen en toe te passen in
de praktijk. Tevens kan hij de verworven rekenvaardigheden toepassen in praktijksituaties. Doel is om de leerling
zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het toekomstige wonen, werken en recreëren.
Profiel 5a: VSO arbeid en PRO
Leerlingen worden, onder andere, in profiel 5A geplaatst vanwege hun cognitief niveau: IQ 55-80, rekening
houdend met de bevorderende en belemmerende factoren zoals omschreven in het OPP. Bij leerlingen in profiel
5A speelt comorbiditeit vaak een rol. Deze comorbiditeit kan voortkomen uit een syndroom of een ziektebeeld,
een beperking op zintuiglijk vlak, een stoornis in het autisme spectrum of een andere psychiatrische beperking.
Het onderwijs in dit profiel bereidt leerlingen uiteindelijk voor op functies binnen de regionale arbeidsmarkt.
Leerlingen in dit uitstroomprofiel werken binnen het SO aan de basis, middels alle reguliere vakken. Binnen het
VSO werken de leerlingen, naast theoretische vakken, aan praktische, sociale, communicatieve en creatieve
competenties. Door middel van praktijklessen en (interne en externe) stages worden de leerlingen zo goed
mogelijk voorbereid op de arbeidsmarkt. Ze bouwen een portfolio op, ontvangen certificaten en verlaten
uiteindelijk de school met een getuigschrift.
Voor de meeste leerlingen in profiel 5A vormt het VSO het eindonderwijs. Ze gaan werken of krijgen een
arbeidsmatige dagbesteding. Een enkele leerling gaat na het VSO arbeid naar het MBO (assistentenopleiding
mbo niveau 1).
Profiel 5b: vmbo-bb
Leerlingen worden, onder andere, in profiel 5B geplaatst vanwege hun cognitief niveau: IQ 80-90, rekening
houdend met de bevorderende en belemmerende factoren zoals omschreven in het OPP. Bij leerlingen met
profiel 5B speelt comorbiditeit soms een rol. Deze comorbiditeit kan voortkomen uit een syndroom of een
ziektebeeld, een beperking op zintuiglijk vlak, een stoornis in het autisme spectrum of een andere psychiatrische
beperking.
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De leerlingen in dit uitstroomprofiel hebben gemeenschappelijk dat zij, cognitief gezien, in staat worden geacht
uiteindelijk examen te doen en een diploma te halen. Ze zijn vanwege specifieke beperkingen of stoornissen op
ondersteuning aangewezen. De behoefte aan ondersteuning is zodanig dat deze niet in het reguliere
basisonderwijs of het reguliere voortgezet onderwijs geboden kan worden.
Het onderwijs in dit uitstroomprofiel is gericht op het behalen van een regulier diploma VMBO BB op
doorstromen naar vervolgonderwijs (MBO). Het onderwijsprogramma in dit uitstroomprofiel sluit nauw aan op
de kerndoelen die gelden voor het regulier basis- en voortgezet onderwijs. De leerlingen in dit profiel moeten
voor een diploma aan dezelfde eisen voldoen als de leerlingen in het regulier onderwijs. De mogelijkheid bestaat
om een diploma te behalen i.s.m. het regulier onderwijs.
Het onderwijs in dit uitstroomprofiel richt zich niet alleen op de voorbereiding op vervolgonderwijs, maar ook op
het leren omgaan met de beperkingen en op bevordering van de zelfredzaamheid van leerlingen. Het gaat hier
ook om de ontwikkeling van competenties op het gebied van wonen, vrije tijd en burgerschap.
Zelfredzaamheidscompetenties krijgen een belangrijke plaats in het onderwijs, zodat de leerling zo zelfstandig
mogelijk door het leven kan gaan.
Profiel 6: vmbo-kb, (gl) en vmbo-tl
Leerlingen worden, onder andere, in profiel 6 geplaatst vanwege hun cognitief niveau: IQ 90-110, rekening
houdend met de bevorderende en belemmerende factoren zoals omschreven in het OPP. Bij leerlingen met
profiel 6 speelt comorbiditeit soms een rol. Deze comorbiditeit kan voortkomen uit een syndroom of een
ziektebeeld, een beperking op zintuiglijk vlak, een stoornis in het autisme spectrum of een andere psychiatrische
beperking.
De leerlingen in dit uitstroomprofiel hebben gemeenschappelijk dat zij, cognitief gezien, in staat worden geacht
uiteindelijk examen te doen en een diploma te halen. Ze zijn vanwege specifieke beperkingen of stoornissen op
ondersteuning aangewezen. De behoefte aan ondersteuning is zodanig dat deze niet in het reguliere
basisonderwijs of het reguliere voortgezet onderwijs geboden kan worden.
Het onderwijs in dit uitstroomprofiel is gericht op het behalen van een regulier diploma VMBO KB, VMBO GL of
VMBO TL op doorstromen naar vervolgonderwijs (MBO). Het onderwijsprogramma in dit uitstroomprofiel sluit
nauw aan op de kerndoelen die gelden voor het regulier basis- en voortgezet onderwijs. De leerlingen in dit
profiel moeten voor een diploma aan dezelfde eisen voldoen als de leerlingen in het regulier onderwijs. De
mogelijkheid bestaat om een diploma te behalen i.s.m. het regulier onderwijs.
Het onderwijs in dit uitstroomprofiel richt zich niet alleen op de voorbereiding op vervolgonderwijs, maar ook op
het leren omgaan met de beperkingen en op bevordering van de zelfredzaamheid van leerlingen. Het gaat hier
ook om de ontwikkeling van competenties op het gebied van wonen, vrije tijd en burgerschap.
Zelfredzaamheidscompetenties krijgen een belangrijke plaats in het onderwijs, zodat de leerling zo zelfstandig
mogelijk door het leven kan gaan.
Profiel 7: havo en vwo
Leerlingen worden, onder andere, in profiel 7 geplaatst vanwege hun cognitief niveau: IQ > 110, rekening
houdend met de bevorderende en belemmerende factoren zoals omschreven in het OPP. Bij leerlingen met
profiel 6 speelt comorbiditeit soms een rol. Deze comorbiditeit kan voortkomen uit een syndroom of een
ziektebeeld, een beperking op zintuiglijk vlak, een stoornis in het autisme spectrum of een andere psychiatrische
beperking.
De leerlingen in dit uitstroomprofiel hebben gemeenschappelijk dat zij, cognitief gezien, in staat worden geacht
uiteindelijk examen te doen en een diploma te halen. Ze zijn vanwege specifieke beperkingen of stoornissen op
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ondersteuning aangewezen. De behoefte aan ondersteuning is zodanig dat deze niet in het reguliere
basisonderwijs of het reguliere voortgezet onderwijs geboden kan worden.
Het onderwijs in dit uitstroomprofiel is gericht op het behalen van een regulier diploma HAVO/VWO op
doorstromen naar vervolgonderwijs (HBO/universiteit). Het onderwijsprogramma in dit uitstroomprofiel sluit
nauw aan op de kerndoelen die gelden voor het regulier basis- en voortgezet onderwijs. De leerlingen in dit
profiel moeten voor een diploma aan dezelfde eisen voldoen als de leerlingen in het regulier onderwijs. De
mogelijkheid bestaat om een diploma te behalen i.s.m. het regulier onderwijs.
Het onderwijs in dit uitstroomprofiel richt zich niet alleen op de voorbereiding op vervolgonderwijs, maar ook op
het leren omgaan met de beperkingen en op bevordering van de zelfredzaamheid van leerlingen. Het gaat hier
ook om de ontwikkeling van competenties op het gebied van wonen, vrije tijd en burgerschap.
Zelfredzaamheidscompetenties krijgen een belangrijke plaats in het onderwijs, zodat de leerling zo zelfstandig
mogelijk door het leven kan gaan

De afdelingen
SO mytyl
In deze afdeling zitten leerlingen in de basisschool leeftijd met een profiel 4-7. Zij zullen in principe doorstromen
naar (V)SO diplomagericht.
SO tyltyl
In deze afdeling zitten leerlingen in de basisschool leeftijd met een profiel 1-3. Zij zullen doorstromen naar VSO dagbesteding.
Een leerling kan binnen het SO 8 tot 10 leerjaren volgen. Sommige leerlingen kunnen meer tijd nodig hebben voor hun
(onderwijs)ontwikkeling, bijvoorbeeld omdat zij veel tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen. De onderwijstijd kan wanneer
noodzakelijk met maximaal twee jaar worden verlengd. De uitstroom naar het (speciaal) vervolgonderwijs is dan uiterlijk met
14 jaar.

VSO dagbesteding
In deze afdeling zitten de leerlingen in de middelbare schoolleeftijd met een profiel 1-3 en soms met profiel 4.
VSO arbeid
In deze afdeling zitten de leerlingen in de middelbare schoolleeftijd met een profiel 4 en soms 5a. Zij stromen
waar mogelijk uit naar (betaald) werk of stromen door naar het vervolgonderwijs.
VSO diplomagericht
In deze afdeling zitten de leerlingen in de middelbare schoolleeftijd met profiel 5b-7. Zij gaan in principe van
school met een diploma of certificaten vmbo, havo (en een enkele keer vwo).

Toelating, plaatsing en kennismaking
U bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek. Wanneer wij het eens zijn dat onze school een goed
passende (mogelijke) plek is voor uw kind, dan nemen wij contact op met de huidige school (indien van
toepassing). Leerlingen kunnen in principe alleen geplaatst worden met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Passend onderwijs en zorgplicht
Voor elke aangemelde leerling bieden we een passende onderwijsplek. Dat kan binnen onze eigen school zijn, of
binnen een andere school. Wanneer deze school niet kan voorzien in de behoefte van een leerling dan wordt in
overleg met ouders uitgezocht bij welke school, binnen het samenwerkingsverband, dat wel kan. Bij twijfel kan
er een tijdelijke observatieplaatsing of schakelplaatsing bij ons op school komen. Waar mogelijk kan een leerling
zelfs een arrangement krijgen om in het reguliere school onderwijs te volgen. Ook is het mogelijk dat de leerling
1 of 2 dagen naar zijn huidige school gaat en de andere dagen bij ons is.
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De schoolorganisatie
Het schoolteam
Het team bestaat uit enthousiaste leerkrachten en klassenassistenten die ondersteund worden door onder meer
Intern begeleiders, orthopedagogen en verpleegkundigen. We scholen ons voortdurend. We zijn goed uitgerust
om onderwijs en begeleiding te geven aan onze leerlingen.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en praat mee over het beleid van de school. De MR heeft, afhankelijk
van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR bestaat uit een evenredig aantal ouders en
personeelsleden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunt u, als ouder, bijwonen. De data van de
vergaderingen zijn terug te vinden in de agenda op de website. De MR is bereikbaar via mr@pjfharen.nl.

Leerlingenraad
Vorig jaar is een leerlingenraad opnieuw opgericht. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de verschillende
afdelingen van het VSO. Zij denkt mee over het school- en personeelsbeleid, organiseren van alles en wisselen
nu en dan uit met de Medezeggenschapsraad. Deze actie is ook opgenomen in ons schooljaarplan, dat
onderdeel vormt van de kwaliteitszorg-cyclus. De coördinator van de leerlingenraad is bereikbaar via
p.de.ruiter@o2g2.nl.

Samenwerking met ouders
In de eerste plaats werken we samen met ouders. De driehoek ouder – kind – school is voor ons een belangrijk
uitgangspunt. Ouders kennen het kind het allerbeste en hun kennis en kunde is bijzonder waardevol. Van ouders
verwachten wij dat zij het belang van deze afstemming inzien.
In de praktijk zien we dat we veel contactmomenten met ouders hebben. Omdat de (medische) vraagstukken
bijzonder complex kunnen zijn, is het belangrijk om in goed overleg met elkaar te zijn en de lijnen kort te
houden.
Om de communicatielijnen ‘gezond en sterk’ te houden, verwachten wij van ouders/verzorgers dat zij:
 gehoor geven aan uitnodigingen voor gesprekken op school;
 antwoord geven op e-mails binnen een dag of drie;
 telefonisch bereikbaar zijn tijdens schooluren (bijvoorbeeld vanwege de ziekte van hun kind);
 in gesprek blijven, óók wanneer we het (nog) niet eens zijn met elkaar;
 integer omgaan met sociale media.
Ouders kunnen áltijd met school in gesprek over hun kind. Gesprekken met de leerkracht kunnen voor en na de
lestijden. De directie is altijd bereid om met ouders in gesprek te gaan.

Samenwerkende scholen SOi
In het Specialistisch Onderwijs instituut (SOi) werken we nauw samen met andere speciaal onderwijsscholen op
het gebied van het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, ict en scholing. We werken samen met de
Groninger Buitenschool, de W.A. van Lieflandschool en SBO dr. Bekenkampschool. Om passend onderwijs goed
vorm te geven willen we onderwijs creëren waarbij het uitgangspunt is dat een leerling de juiste ondersteuning
krijgt in de leeromgeving die bij hem / haar past. Het uitstroomprofiel / de prognose is daarom van belang.
Leerlingen krijgen nu een TLV (beschikking) voor een speciaal onderwijs type. In onze samenwerking willen we
waar het kan en waarbij ouders en leerlingen dit ondersteunen, leerlingen op niveau bij elkaar brengen. Alle
schooldirecties vormen samen het SOi MT en overleggen cyclisch.
De visie en de missie van Openbaar Onderwijs Groningen zijn uitgangspunt voor de visie t.b.v. het Specialistisch
Onderwijs Instituut.
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Lestijden
Binnen onze school werken we met een continurooster, alle dagen duren bij ons even lang. Wij gaan naar school
van: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

Vakanties en margedagen
28-8-2020
14-9-2020
10-10-2020
10-11-2020
18-12-2020
19-12-2020
19-2-2021
20-2-2021
2-4-2021
5-4-2021
24-4-2021
13-5-2021
24-5-2021
22-6 2021
23-6-2021
9-7-2021
10-7-2021

Gronings Ontzet
margedag
herfstvakantie t/m zondag 18-10-2020
margedag
margedag
kerstvakantie t/m zondag 03-01-2021
margedag
voorjaarsvakantie t/m zondag 28-02-2021
Goede Vrijdag, werkdag voor personeel
2e Paasdag
meivakantie t/m zondag 09-05-2021
Hemelvaart t/m zondag 16-05-2021
2e Pinksterdag
margedag
margedag
wanneer zich dit schooljaar GEEN calamiteiten voordeden is dit een extra margedag!
zomervakantie leerlingen t/m zondag 22-08-2021

Regels
Binnen onze school hebben we goudenafspraken:
o
o
o
o
o

We zorgen met elkaar voor een goede sfeer
Hebben respect voor mensen en spullen
We gaan in gesprek en luisteren naar elkaar
Alles is bespreekbaar
We houden ons aan de afspraken

Verder hanteren wij uiteraard ons stichtingsbeleid en werken we als dat nodig is met het Protocol schorsing en
verwijdering primair en voortgezet onderwijs, te vinden op de website van Openbaar Onderwijs Groningen.

Pauzes
Onze leerlingen hebben in de ochtend een kwartier en in de middag een half uur pauze. Afhankelijk van de
afdeling wordt de middagpauze in delen geknipt.

Melden ziekte en afwezigheid
Indien een leerling, om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn (verzuimt), dienen ouders vóór 08.30 de
school hiervan bericht te sturen. Dit kan via de schoolapp of telefonisch.

Verzuimbegeleiding
In bepaalde situaties zal verzuimbegeleiding plaatsvinden door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Doel van de
verzuimbegeleiding is om kinderen die meer dan gemiddeld van school verzuimen, vroegtijdig in contact te
brengen met de JGZ om vroegtijdig hulpverlening in gang te kunnen zetten en te helpen voorkomen dat het
schoolverzuim uitmondt in schooluitval.
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De jeugdarts heeft hierbij een belangrijke rol; die rol is om na te gaan welke problemen bij het kind hebben
geleid tot het (ziekte)verzuim en welke mogelijkheden er zijn om deze problemen aan te pakken. Die problemen
kunnen lichamelijk, psychisch of sociaal zijn. De jeugdarts heeft nadrukkelijk geen controlefunctie. De
verzuimbegeleiding kan worden gezien als een bijzondere vorm van ‘onderzoek op aanvraag’. Uitgangspunt is
dat elk kind dat meer dan normaal verzuimt, een probleem heeft dat om een oplossing vraagt.
Criteria voor aanmelding bij de jeugdarts zijn:

langdurig ziekteverzuim: meer dan twee weken aaneengesloten

frequent ziekteverzuim: vier of meer dagdelen per maand

‘bijzondere gevallen’: een hoog totaal verzuim of verzuim volgens een ‘vast patroon’.
Er vindt geen melding plaats bij leerlingen waarvan bekend is dat zij in een bepaalde periode, bijvoorbeeld i.v.m.
een ziekenhuisopname, langere tijd afwezig zullen zijn.
Over de melding aan de jeugdarts worden de betreffende ouders van tevoren geïnformeerd door de
leerkracht/mentor. Binnen twee weken worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek met de
jeugdarts. Na dit gesprek zijn in principe een aantal vervolgacties mogelijk: terugkoppeling en advisering aan de
school, vervolgcontact met de jeugdarts of doorverwijzing van de leerling voor verdere hulpverlening. Voor
terugkoppeling van inhoudelijke zaken over het probleem van de leerling, wordt altijd eerst toestemming
gevraagd. Waar nodig schakelen wij door naar onze schoolmaatschappelijk werker om gezinnen te
ondersteunen.
Als er voor de jeugdarts geen zorgingang is en ‘onwil’ wordt ervaren, of als de ouders/leerling weigeren te
komen zonder valide reden, wordt de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte gebracht.

Verlofaanvraag
Verzoek om buitengewoon verlof kan uitsluitend aan de directie van de school gericht worden. Kinderen zijn
leerplichtig vanaf 5 jaar. Vrijstelling van het schoolbezoek is mogelijk bij ziekte, religieuze feestdagen, gewichtige
omstandigheden en in enkele gevallen als u geen mogelijkheid hebt om tijdens schoolvakanties op vakantie te
gaan. Wanneer uw kind ziek is, dient u uw kind meteen dezelfde dag ziek te melden op school. U moet bij de
school melden wanneer uw kind vanwege uw geloofsovertuiging of levensovertuiging niet op school kan zijn,
bijvoorbeeld voor een religieuze feestdag. Dit meldt u schriftelijk uiterlijk twee dagen voor de afwezigheid. Uw
kind kan een vrijstelling krijgen voor gewichtige omstandigheden zoals een huwelijk of begrafenis van
bloedverwanten of aanverwanten, of een verhuizing van het gezin. Ook hiervoor geldt dat u dit uiterlijk twee
dagen van tevoren schriftelijk moet verzoeken bij de school.
Vakantie buiten de schoolvakanties om mag in principe niet niet! Dat is in strijd met de leerplichtwet. Wanneer
het echter vanwege het beroep van u of uw partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie
te gaan, dan kunt u bij de directie van de school een (schriftelijk) verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof.
Zo’n verlofaanvraag wordt altijd individueel beoordeeld. Een verlofaanvraag dient u minimaal acht weken van
tevoren in. U moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet op een ander
moment op vakantie kunt. Verdere voorwaarden zijn dat het moet gaan om een gezinsvakantie van maximaal 10
aaneengesloten schooldagen en deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie.
Als u verlof aanvraagt voor meer dan tien dagen per schooljaar, dan besluit de leerplichtambtenaar van uw
woongemeente.
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Onderwijs
Vakken
In onderstaand schema staan de belangrijkste vakgebieden per profiel genoemd.

SO Mytyl (profiel 4 t/m 7)*
Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
De leerlingen leren hun zintuiglijke en motorische
mogelijkheden optimaliseren en geïntegreerd
gebruiken en leren omgaan met hun beperkingen,
hulpmiddelen en met de hulp van anderen.
Onderwijsondersteunend zijn de ergotherapeuten
betrokken bij deze lessen; in de onderbouw worden
in dit kader lessen sensomotoriek verzorgd.

Sociale en emotionele ontwikkeling
De leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen
en zelfwaardering omgaan met de eigen
mogelijkheden en grenzen en leren uiting geven aan
eigen wensen, gevoelens en opvattingen. Ook leren
de leerlingen naar algemeen geaccepteerde normen
omgaan met anderen en ze leren samenwerken aan
een gezamenlijke taak of gezamenlijk spel en ze leren
omgaan met conflictsituaties. De methode Leefstijl
wordt bij deze activiteiten gebruikt.
Om te weten op welke ontwikkelingsleeftijd de
leerlingen op sociaal en emotioneel gebied
functioneren, gebruiken we ZIEN!, een
leerlingvolgsysteem, waarmee Autonomie, Relatie en
Competentie in kaart kan worden gebracht.

Leren leren
De leerlingen wordt geleerd belangstelling te hebben
voor de wereld om hen heen, ze leren deze
gemotiveerd onderzoeken en daarin taken uitvoeren,
waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën
en vaardigheden en ze leren reflecteren op eigen
handelen.
Gebruikte methodes daarbij zijn Zip (methode t.a.v.
studievaardigheden), taakaanpak volgens de
Berenmethode en zelfstandig werken. Ook judo en
survivallessen dragen bij aan de doelen van het leren
leren.

Digitale geletterdheid

Ruimtelijke oriëntatie
De leerlingen leren zich in de ruimte (binnen en
buiten) oriënteren en verplaatsen. De
(multidisciplinaire) lessen sensomotoriek, de
spellessen en kleutergym dragen hiertoe in
belangrijke mate bij. Ook de paramedische
onderwijsondersteuning t.a.v. de survival- en
judolessen mag in dit kader niet onvermeld blijven.

Praktische redzaamheid
De leerlingen leren hun dagelijkse activiteiten en
behoeften zoveel mogelijk zelfstandig realiseren.
Aan de hand van de leerlijn zelfredzaamheid wordt
gewerkt aan het realiseren van een zo groot
mogelijke zelfredzaamheid van iedere leerling. De
klassenassistenten en ergotherapeutische
onderwijsondersteuning hebben hierbij een
belangrijke rol.

Nederlands
Op methodische wijze wordt aandacht besteed aan
het mondelinge en schriftelijke taalonderwijs en de
taalbeschouwing. De methode Taal in beeld wordt
gebruikt; t.a.v. lezen werd o.a. de methode Veilig
leren lezen/ Veilig Stap voor Stap gebruikt. Deze gaan
we aankomend jaar vervangen door de methode KIM
versie. Daarnaast wordt Nieuwsbegrip ingezet. Bij het

Engels
De leerlingen leren informatie te verwerven uit
eenvoudig gesproken en geschreven Engelse teksten;
ze leren in het Engels informatie te vragen of geven
over eenvoudige onderwerpen en zij leren de
schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over
alledaagse onderwerpen.

Voor veel van de leerlingen is het omgaan met media
en technologische hulpmiddelen en aanpassingen
van groot belang; hulpmiddelen en aanpassingen
voor de beperking leiden tot vergroting van de
redzaamheid. Ergotherapeutische
onderwijsondersteuning, bijv. t.a.v.
toetsenbordvaardigheid, is hierbij uitermate relevant.
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schriftelijk taalgebruik kunnen individuele
aanpassingen, hulpmiddelen en specifieke
ondersteuning (logopedie) nodig zijn. Dit geldt ook
voor schrijven, waarbij de inzet van de computer als
alternatief kan worden gebruikt.

Gebruik wordt gemaakt van de methode ‘Let’s do it’
en van de schooltelevisie.

Rekenen en wiskunde
Middels de methodes Rekenrijk, Maatwerk,
Rekensprint en Rekentuin krijgen de leerlingen
wiskundig inzicht, ze leren te werken met getallen en
bewerkingen (structuur en samenhang,
basisbewerkingen, schattend tellen en rekenen,
handig optellen/aftrekken/vermenigvuldigen/delen,
schriftelijk optellen/aftrekken/vermenigvuldigen en
delen volgens meer of minder verkorte procedures
en ze leren de rekenmachine met inzicht te
gebruiken). Ook wordt geleerd om eenvoudige
meetkundige problemen op te lossen en te
meten/rekenen met eenheden en maten, zoals tijd,
geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht,
snelheid en temperatuur.
Voor leerlingen die 1F niveau niet gaan behalen aan
het einde van deSO periode wordt er gewerkt met
Passende Perspectieven in combinatie met Rekenrijk;
die lesstof die past bij het niveau van de leerling.

Mens en samenleving
De leerlingen leren zorg te dragen voor de
lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en
anderen. Ze leren zich redzaam te gedragen in sociaal
opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. Er
zijn regelmatig gastlessen van de Stichting
Bevordering Verkeerseducatie. Ook leren ze zaken als
Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol
als burger. Ze nemen kennis van de geestelijke
stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren
respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen
van mensen.

Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel
voorkomende planten en dieren onderscheiden en
benoemen en ze leren hoe ze functioneren in hun
leefomgeving. Ook maken de leerlingen kennis met
diverse aspecten van natuurkundige verschijnselen
en weer en klimaat.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode
Leefwereld

Ruimte
Middels de methode “de wereld dichtbij” leren de
leerlingen omgaan met kaart en atlas en gaan ze de
basistopografie van Nederland, Europa en de rest van
de wereld beheersen; ook leren ze over de mondiale
spreiding van bevolkingsconcentraties en
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van
natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen,
tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Tijd
Er is aandacht voor het gebruik van eenvoudige
historische bronnen; de leerlingen maken kennis met
de kenmerkende aspecten van de tijdvakken door de
eeuwen heen.
Ook leren ze over de belangrijke historische personen
en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis
en kunnen die verbinden aan de wereldgeschiedenis.
Gebruik wordt gemaakt van de methode ‘Bij de Tijd’.

Expressievakken
Er wordt tijd gemaakt voor vakken als Tekenen,
Fotografie, Theater, handvaardigheid, muziek, spel
en beweging. Voor beeldende vorming heeft de
school een vakleerkracht. Waar mogelijk werken we
met externe vakdocenten die een serie lessen
verzorgen.
De leerlingen krijgen van een vakdocent het
bewegingsonderwijs. Hierbij hoort ook het leren
deelnemen aan verschillen zwemactiviteiten. Voor
een deel van de leerlingen zullen, gelet op de aard
van hun beperking, aanpassingen van regels en
arrangementen nodig zijn om toch zoveel mogelijk
bewegend actief te kunnen zijn.

* In een enkel geval zit er een profiel 3 leerling in de mytyl-groep
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SO Tyltyl (profiel 1 t/m 3)
Profiel 1
Op grond van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen van deze leerroute wordt toegewerkt naar
niveau 6 op de Plancius leerlijn of naar niveau 0-2 op de CED ZML leerlijn.
Er kan tijdens deSO schoolperiode toegewerkt worden naar niveau 6 op de Plancius leerlijn.
Na deSO periode blijft de leerling in de regenbooggroep. Waar de leerling zo nodig andere
verwerkingsopdrachten aangeboden krijgt m.b.t. belevingsniveau.
we
Er zijn vijf domeinen waarop het onderwijs binnen profiel 1 ingericht is:
1. communicatie
2. zelfredzaamheid
3. sociaal emotionele ontwikkeling
4. sensomotorische ontwikkeling
5. spelontwikkeling
De stamlijn bevat basale doelen waarin verschillende domeinen met elkaar zijn verweven. Leerlingen met wie
gewerkt wordt aan doelen uit de stamlijn hebben globaal een ontwikkelingsniveau tot 6 maanden. Bij deze
vroege ontwikkeling is er vaak nog geen duidelijk onderscheid te maken in domeinen. De stamlijn bevat dus
doelen waarin aspecten uit verschillende domeinen voorkomen.
De leerlijnen in domeinen bouwen voort op de stamlijn. Er is overlap tussen de leerlijnen in domeinen en de
laagste niveaus van de ZML- leerlijnen.
De doelen uit de vijf domeinen zijn voor jongere en oudere leerlingen bedoeld. De ontwikkeling op de vijf
domeinen loopt niet gelijk, een leerling kan op domein 1 al veel verder zijn dan bijvoorbeeld op domein 3. De
niveaus kunnen dus gedurende de schoolperiode per domein erg verschillen.
De leerling met dit profiel leert via ervaringsordenen. Er zijn vier ervaringsordeningen: lichaamsgebonden en
associatieve, structurerende, en vormgevende ervaringsordening. Leerlingen met een IQ tot 35 ordenen
voornamelijk lichaamsgebonden en associatief.
Voor de leerlingen die functioneren op zml-niveau (IQ>35-70) wordt gewerkt met de leerlijnen van het zmlonderwijs (profiel 2 en 3).
Profiel 2:
Op grond van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen van deze leerroute wordt toegewerkt naar
niveau 6-7 op de CED leerlijn voor Zeer Moeilijk Lerenden.
De kerndoelen voor het speciaal onderwijs zijn hierbij leidend.
Dit onderwijs bereidt leerlingen voor op dagbesteding voor het wonen, werken en recreëren.
Dit profiel bestaat uit de leerroute activiteitengerichte dagbesteding.
Nabijheid van begeleiding is een vereiste. De leerling heeft namelijk onvoldoende bagage om vaardigheden
geheel zelfstandig toe te passen. De leerling leert ervaringsgericht, weet handelingen, ruimte, personen en
voorwerpen uit eigen ervaring te herkennen.
Na deSO periode stroomt de leerling door naarVSO dagbesteding (Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte:
activiteiten of arbeidsmatig gericht).
Leerlingen worden, onder andere in profiel 2 geplaatst vanwege hun verstandelijke beperking. Cognitief
niveau: IQ >35-<45. Daarbij wordt rekening gehouden met de bevorderende en belemmerende factoren zoals
omschreven in het OPP.
SO: Eind niveau voor de kernvakken niveau 6 op CED leerlijn.
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Bij leerlingen met profiel 2 speelt co morbiditeit vaak een rol. Deze co morbiditeit kan voortkomen uit een
syndroom of een ziektebeeld, een beperking op zintuiglijk vlak, een stoornis in het autisme spectrum of een
andere psychiatrische beperking.

Profiel 3:
Op grond van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen van deze leerroute wordt toegewerkt naar
niveau 8-10 op de CED leerlijn voor Zeer Moeilijk Lerenden.
Het onderwijs in dit profiel bereidt leerlingen uiteindelijk voor op arbeidsmatig dagbesteding of op een
beschutte werkplek, wonen en recreëren met begeleiding op enige afstand.
Leerlingen worden onder andere in Profiel 3 geplaatst vanwege hun cognitieve niveau: IQ >45-<55,
rekening houdend met de bevorderende en belemmerende factoren zoals omschreven in het OPP.
SO: Eind niveau: vaardigheden op niveau 9 op de CED leerlijn ZMLSO en VSO.
Bij leerlingen met profiel 3 speelt co morbiditeit vaak een rol. Deze co morbiditeit kan voortkomen
uit een syndroom of een ziektebeeld, een beperking op zintuiglijk vlak, een stoornis in het autisme spectrum
of een andere psychiatrische beperking.
Mondelinge Taal
De leerlingen leren communiceren met woorden,
gebaren, picto’s of andere voor hen geëigende
middelen. Ook leren ze gesproken taal begrijpen en
gebruiken en ze leren deelnemen aan gesprekken in
verschillende communicatieve situaties. Verder leren
ze lezen voor dagelijkse toepassingen, gebruik maken
van schriftelijke taalvormen en ze leren een zo ruim
mogelijke woordenschat begrijpen en gebruiken.

Schriftelijke Taal:
De leerlingen leren (picto)lezen en begrijpend
(picto)lezen voor dagelijks gebruik.

Rekenen en wiskunde
De leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken
en herkennen; ze leren rekenhandelingen uitvoeren
voor het functioneren in alledaagse situaties; ook aan
bod komt het leren omgaan met tijd en geld.

Kunstzinnige oriëntatie (beeldende vorming)
De leerlingen leren ideeën, ervaringen en gevoelens
uitdrukken in een beeldend werkstuk. De leerlingen
leren beeldende aspecten: kleur, vorm, ruimte,
textuur en compositie gebruiken in een werkstuk, het
onderzoeken van materialen en technieken en
toepassen in hun werkstuk. De leerlingen leren kijken
naar en praten over werkstukken van zichzelf en
anderen

Oriëntatie op Natuur en Techniek
Er wordt aandacht besteed aan dieren, bomen,
planten en bloemen; de kenmerken van bossen,
weiden, bouwland, parken en water komen aan de
orde. Ook leren de leerlingen met zorg omgaan met
de natuur en ze leren zich houden aan gedragsregels
in de woonomgeving en natuur. De leerlingen leren
weer-meetinstrumenten aflezen, elementen
benoemen die van belang zijn bij het weer. Verder
aandacht voor het leren technische producten en
gereedschappen voor dagelijkse toepassingen
benoemen en gebruiken. Natuurkundige

Ruimtelijke oriëntatie op ruimte, wonen en vrije tijd
De leerlingen leren het eigen lichaamsschema
gebruiken voor het verkennen en ordenen van de
ruimte om zich heen. Ze leren ook de plaats
aangeven van voorwerpen in voor hen bekende
ruimten vanuit hun eigen positie en ten opzichte van
elkaar. Ze leren de weg kennen en benoemen in hun
eigen leefomgeving, alsmede inrichtingsaspecten.
De leerlingen leren aangeven in welke opzichten het
dagelijks wonen, werken en vrije tijdsbesteding van
sommige mensen overeenkomt en verschilt.
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verschijnselen als licht, geluid, magnetisme en
warmte en het leren toepassingen gebruiken van
diverse energiebronnen voor verwarming, verlichting
en beweging.

De leerlingen leren (mede) zorg dragen voor het
dagelijkse eten en drinken en leren de daarbij
behorende regels en tafelmanieren hanteren. Ze
leren boodschappen doen en het (helpen) verzorgen
van hun kleding, inrichting van hun kamer,
schoonhouden en op orde houden hiervan. Juiste
wijze reageren bij ziekte, ongeluk of bij kleine
verwonding.
De leerlingen leren zich oriënteren op
medezeggenschap, stemrecht ,besluitvorming, het
gemeentelijk en landelijk bestuur.

Oriëntatie op tijd
De leerlingen leren zich oriënteren op de dagindeling
en de tijdsindeling en deze gebruiken voor de thuisen schoolsituatie. Tevens leren ze de dagen van de
week, de maanden en de seizoenen benoemen en
herkennen.
Ook is er aandacht voor het leren van perioden,
gebeurtenissen en personen ordenen uit hun eigen
leven, uit de geschiedenis en de familie uit hun
omgeving. De leerlingen leren bronnen uit het
verleden herkennen en gebruiken.

Seksuele Vorming
De leerlingen leren met behoud van het gevoel voor
zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met de
eigen mogelijkheden en beperkingen; de leerlingen
leren de seksuele verschillen respecteren tussen
jongens en meisjes en leren heer op een weerbare en
open wijze mee omgaan

Bewegen
De leerlingen leren deelnemen aan diverse
bewegingsvormen. Ook leren ze deelnemen aan
verschillen aspecten uit diverse spelgebieden. Voor
een deel van de leerlingen zullen, gelet op de aard
van hun beperking, aanpassingen van regels en
arrangementen nodig zijn om toch zoveel mogelijk
bewegend een actieve rol te hebben in de
activiteiten.

Leren leren
De leerlingen leren aanpakgedrag om uiteenlopende
strategieën en vaardigheden te gebruiken voor het
opnemen, verwerken en hanteren van informatie.
Tevens oefenen ze hun werkhouding door
belangstelling te hebben voor de omringende wereld
en leren die te onderzoeken en daarin taken
uitvoeren.

Sociale emotionele ontwikkeling (waaronder
spelontwikkeling)
Zelfbeeld: De leerlingen leren met behoud van het
gevoel van zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan
met de eigen mogelijkheden en beperkingen

Sociaal gedrag: De leerlingen leren omgaan met
anderen
Spel: De leerlingen leren zich oriënteren op hun
omgeving d.m.v. spel

Praktische redzaamheid
De leerlingen leren hun dagelijkse activiteiten en
behoeften zoveel mogelijk zelfstandig realiseren

Zintuigelijke en motorische ontwikkeling
De leerlingen leren hun zintuiglijke en motorische
mogelijkheden optimaliseren en integratief
gebruiken. De leerlingen gebruiken verschillende
zintuigen om de wereld waar te nemen.
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VSO Arbeid – VMBO/HAVO (profiel 5 t/m 7)
VMBO/Havo (profiel 5B,6 en 7)
Binnen het VMBO/Havo werken we toe naar een diploma wat recht geeft op vervolgonderwijs. Wij werken
binnen onze school met het staatsexamen. Wij richten onze vakken en lesinhoud zo in dat het overeenkomt
met de vakinformatie die DUO jaarlijks verstrekt. (https://duo.nl/particulier/vakinformatie-voor-hetstaatsexamen/index.jsp)

Hieronder de lestabel:
Groep
Nederlands
Engels
Duits
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Burgerschap/MPleer
Maatschappijkunde
Wiskunde
Techniek
Rekenen
Biologie
Nask1
Natuurkunde
Scheikunde
Leren leren
leefstijl
Lob
Mentoruur
Gym
Expressie
Digitale geletterdheid
Planning Ivio
Profielwerkstuk
Huiswerkuur

VH1
3
3
3
2
1

VH2
3
3
2
2
2
2

3
1
1
2
1

4

1
1
1
1
2
2
1

1
2
3

1
1
1
2
2
1

VH 3-5
4
3
3
2
2
2
2
2
3

VH4
4
3
3
2
2
2
2
2
3

2 +h bio
3
1
1

3
3

1
1
1
2

1

2
1 (+ 1)
1

Voor uitgebreide informatie verwijzen u door naar het informatie boekje VSO Diplomagericht welke te
downloaden is op onze site.
Arbeid (profiel 5a)
Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) arbeid, behoort tot het arbeidsmarktgerichte profiel en bereidt
leerlingen voor op functies binnen de (regionale) arbeidsmarkt.
Binnen de onderwijsjaren van het VSO arbeid doorloopt de leerling 4 fasen:
Oriëntatiefase – Onderzoeksfase - Specialisatiefase – Transitiefase
Van Wie naar Wij naar Jij naar Ik.
De leerlingen werken aan praktische, sociale, communicatieve en creatieve vaardigheden, naast alle
theoretische vakken. Door middel van theoretische kennis, praktische vakken en stages worden de leerlingen
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zo goed mogelijk voorbereid op de arbeidsmarkt. Ze bouwen een portfolio en een cv op en verlaten de school
met een Getuigschrift voortgezet Speciaal Onderwijs Uitstroomprofiel Arbeid.
Alle theoretische en praktische vakken worden aangeboden in de stamgroep door de leerkracht, tevens
mentor.
Voor de meeste leerlingen in dit profiel vormt het VSO het eindonderwijs. Ze stromen uit naar reguliere
arbeid, naar een vorm van nieuw beschut werk en een enkeling stroomt uit naar een arbeidsmatige
dagbesteding. Sommige leerlingen stromen uit naar het mbo, Entree tot aan het niveau van de
assistentenopleiding mbo-1/2.
Ons doel is om te zorgen dat elke leerling uitdagend onderwijs krijgt aangeboden dat past bij zijn of haar
mogelijkheden. Middels de aangeboden methodes zijn er leerroutes voor leerlingen die doorstromen naar
het mbo, de loonvormende arbeid, de beschermde arbeid en arbeidsmatige dagbesteding.
Een enkele leerling heeft als stamgroep VSO arbeid, maar volgt 1 of 2 vakken binnen het vmbo op de
Mytylschool.
VSO arbeid 1, leerjaar 1, 2 en 3: oriëntatiefase en onderzoeksfase
VSO arbeid 2, leerjaar 4, 5 en 6: specialisatiefase en transitiefase
Naast dat we de leerling doormiddel van interne en externe arbeidstraining op allerlei manieren voorbereiden
op de toekomst bieden we de volgende theorie vakken aan. Daar waar kan doen we dat in de praktijk.
Nederlands

Engels

De leerlingen leren actief te luisteren naar gesproken
taal over alledaagse en werk-gerelateerde
onderwerpen. Ze leren zich mondeling verstaanbaar
en begrijpelijk uit te drukken, zakelijke teksten te
lezen over onderwerpen die aansluiten bij de eigen
interesses, de leefwereld en de wereld van arbeid.
Ook leren ze zich schriftelijk begrijpelijk uit te
drukken en met behulp van strategieën de
woordenschat uit te breiden. De leerlingen werken
toe naar niveau 1F(vergelijkbaar met eind groep 7,
midden groep 8 basisonderwijs), mogelijk 2F, met de
methode Deviant en daarnaast Studiewijzer, voor
digitale verwerking en toetsing.

De leerlingen leren vertrouwde woorden en
basiszinnen te begrijpen en te lezen, ze leren deel te
nemen aan een eenvoudig gesprek waarin
eenvoudige vragen kunnen worden gesteld en
beantwoord; andere onderwerpen die aan de orde
komen zijn: korte, schriftelijke mededelingen doen en
leren formulieren in te vullen en
woordenschatuitbreiding. De leerlingen werken met
de methode Stepping stones, Deviant en daarnaast
Studiewijzer, voor digitale verwerking en toetsing.

Rekenen en Wiskunde

Mens, Natuur & Techniek

De leerling leert in praktische situaties passende
rekentaal te gebruiken, problemen op te lossen met
gebruik van rekenkundige middelen; omgaan met
tijd, geld en betaalmiddelen. Ook wordt geleerd om
in betekenisvolle en praktische situaties te werken
met gangbare breuken, verhoudingen en decimale
getallen. Voorts leert de leerling eenvoudige tabellen,
grafieken en diagrammen te interpreteren en te
maken.

In dit vakgebied is aandacht voor een gezonde
voeding, de woon- en leefomgeving en de
persoonlijke verzorging en presentatie. Hoofdzaken
van bouw en functie van het menselijk lichaam en
aandacht voor de lichamelijke, seksuele en
geestelijke ontwikkeling. De leerling leert veel
voorkomende planten en dieren te onderscheiden en
leert er zorg voor te dragen. Andere thema’s zijn:
duurzaamheid en milieu, technische en
natuurkundige principes, technische toepassingen
herkennen en gebruiken om de eigen redzaamheid te

De leerlingen werken toe naar niveau
1F(vergelijkbaar met eind groep 7, midden groep 8
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basisonderwijs), mogelijk 2F, met de methode
Deviant en daarnaast Studiewijzer, voor digitale
verwerking en toetsing.

vergroten, eenvoudig technisch onderhoud en
veiligheidsaspecten.

Mens en Maatschappij

Kunstzinnige oriëntatie

De leerlingen leren diverse aspecten t.a.v. hun rol als
consument, het beheer van financiën, mobiliteit en
reizen, belang van werk en werkomstandigheden,
vrijetijdsbesteding. Ook leert de leerling over
burgerschap in een democratische rechtstaat zoals
Nederland en leert de eigen rol als burger in te
vullen, passend bij de eigen mogelijkheden. Er wordt
gebruik gemaakt van methodes die voorbereiden op
de leerling als werknemer en Kies van Deviant.

De leerling leert zich creatief en kunstzinnig te uiten,
passend bij de eigen talenten, voorkeuren en
mogelijkheden. De leerlingen werken met de
methode Tumult.

Bewegen en sport

Cultuur, burgerschapskunde en erfgoed

De leerlingen leren deel te nemen aan activiteiten uit
verschillende bewegingsgebieden.

Deze vormingsgebieden worden zo veel mogelijk
verweven met bovenstaande vakken.
In het kader van burgerschapskunde wordt er dit
schooljaar een start gemaakt met het project mijn
stem mijn talent.

De leerlingen werken o.a. met de methode Sensor.

23
Schoolgids 2020-2021, versie 03-07-2020

VSO Dagbesteding (profiel 1 t/m 4)
Arbeidsmatige dagbesteding en beschutte arbeid (profiel 3 en 4)
Op grond van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen van deze leerroute wordt toegewerkt naar
niveau 12-13 op de CED ZML leerlijn. Het onderwijs in dit profiel bereidt leerlingen voor op arbeidsmatig
dagbesteding op een beschutte werkplek, wonen en recreëren met begeleiding op enige afstand. Leerlingen
worden onder andere in Profiel 3 en 4 geplaatst vanwege hun cognitieve niveau: IQ >45-<55, rekening
houdend met de bevorderende en belemmerende factoren zoals omschreven in het OPP.

Als leerlingen in dit profiel voor de leerlijnen leren leren en sociale competentie hoger scoren (rond niveau
12) is het ook mogelijk om deze leerlingen te plaatsen in het vrije bedrijf en/of begeleid te laten wonen en
recreëren. De leerling met profiel 3 heeft namelijk voldoende bagage om bij uitstroom eenvoudige tekstjes te
lezen en toe te passen in de praktijk. Tevens kan hij de verworven rekenvaardigheden toepassen in
praktijksituaties. Doel is om de leerling zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in het toekomstige
wonen, werken en recreëren.

VSO: Eind niveau: vaardigheden op niveau 12 op de CED leerlijn ZMLSO en VSO.
De leerlingen bouwen een portfolio op en ontvangen certificaten, op grond van het doorlopen van de
leerroute die voorbereidt op werken op een beschutte werkplek. Ze verlaten uiteindelijk de school met een
getuigschrift.

Het onderwijs binnen dit uitstroomprofiel richt zich op persoonlijke vorming en competentieontwikkeling
rond werk- en dagactiviteiten, wonen, vrije tijdsbesteding en burgerschap.
De leergebied specifieke kerndoelen voor het uitstroomprofiel Dagbesteding zijn met het oog op deze brede
doelgroep opgesteld en worden gedurende de gehele periode van het VSO aangeboden en sluiten aan bij de
kerndoelen Speciaal Onderwijs (SO) voor Zeer Moeilijk Lerenden en leerlingen met meervoudige beperkingen
en zijn in opbouw mede gebaseerd op de kerndoelen uitstroomprofiel VSO Arbeid.

Activiteitgerichte dagbesteding (profiel 2)
Op grond van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen van deze leerroute wordt toegewerkt naar
niveau 9-11 op de CED ZML leerlijn. Dit onderwijs bereidt leerlingen voor op dagbesteding voor het wonen,
werken en recreëren.

Dit profiel bestaat uit de leerroute activiteitengerichte dagbesteding. Nabijheid van begeleiding is een
vereiste. De leerling heeft namelijk onvoldoende bagage om vaardigheden geheel zelfstandig toe te passen.
De leerling leert ervaringsgericht, weet handelingen, ruimte, personen en voorwerpen uit eigen ervaring te
herkennen.

De leerlingen bouwen een portfolio op en ontvangen certificaten, op grond van het doorlopen van de
leerroute die voorbereidt op werken op dagbesteding. Ze verlaten uiteindelijk de
school met een getuigschrift VSO. Na de VSO-periode stroomt de leerling uit naar dagbesteding.
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Leerlingen worden, onder andere in profiel 2 geplaatst vanwege hun verstandelijke beperking. Cognitief
niveau: IQ >35-<45. Daarbij wordt rekening gehouden met de bevorderende en belemmerende factoren zoals
omschreven in het OPP.

VSO: Eind niveau: niveau 9 op de CED ZML leerlijn.

Belevingsgerichte dagbesteding (profiel 1)
Op grond van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen van deze leerroute wordt toegewerkt naar
niveau 6 op de Plancius leerlijn of niveau 0-3 op de CED ZML leerlijn.

Er kan tijdens de VSO schoolperiode toegewerkt worden naar niveau 6 op de Plancius leerlijn.
Na de VSO-periode stroomt de leerling uit naar belevingsgerichte dagbesteding waar men in kleine groepen
en een vast dagritme allerlei zaken uit het dagelijks leven meebeleeft.

Er zijn vijf domeinen waarop het onderwijs binnen profiel 1 ingericht is:
communicatie
zelfredzaamheid
sociaal emotionele ontwikkeling
sensomotorische ontwikkeling
spelontwikkeling

De stamlijn bevat basale doelen waarin verschillende domeinen met elkaar zijn verweven. Leerlingen met wie
gewerkt wordt aan doelen uit de stamlijn hebben globaal een ontwikkelingsniveau tot 6 maanden. Bij deze
vroege ontwikkeling is er vaak nog geen duidelijk onderscheid te maken in domeinen. De stamlijn bevat dus
doelen waarin aspecten uit verschillende domeinen voorkomen.
De leerlijnen in domeinen bouwen voort op de stamlijn. Er is overlap tussen de leerlijnen in domeinen en de
laagste niveaus van de ZML- leerlijnen.
De doelen uit de vijf domeinen zijn voor jongere en oudere leerlingen bedoeld. De ontwikkeling op de vijf
domeinen loopt niet gelijk, een leerling kan op domein 1 al veel verder zijn dan bijv. op domein 3. De niveaus
kunnen dus gedurende de schoolperiode per domein erg verschillen.
De leerling met dit profiel leert via ervaringsordenen. Er zijn vier ervaringsordeningen: lichaamsgebonden en
associatieve, structurerende, en vormgevende ervaringsordening. Leerlingen met een IQ tot 35 ordenen
voornamelijk lichaamsgebonden en associatief.
De leer en vormingsgebieden binnen de dagbesteding (profiel 1 t/m 4)
Daar waar mogelijk bieden we de volgende leer en vormingsgebieden aan
Mondelinge taal

Schriftelijke taal (technisch lezen en schrijven)

De leerling leert te communiceren met voor
hem/haar geëigende middelen en leert actief te
luisteren naar gesproken taal in alledaagse situaties.

De leerling leert informatieve en verhalende teksten
te lezen over onderwerpen die aansluiten bij de
leefwereld en interesses en leert zich schriftelijk
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Hij/zij leert zich begrijpelijk uit te drukken over
onderwerpen uit het dagelijkse leven en de eigen
taalactiviteiten voor te bereiden, te plannen en te
evalueren.

begrijpelijk uit te drukken in een korte eenvoudige
tekst.

Tevens leert de leerling gebruik maken van
strategieën voor woordenschatverwerving

Rekenen/wiskunde

Mens, natuur & techniek

De leerling leert zich oriënteren op en gebruik maken
van ordende handelingen, passende reken en
wiskunde taal gebruiken en werken met getallen in
betekenisvolle praktische combinaties.

Dit brede leergebied biedt leerlingen een oriëntatie
op levende- en niet levende natuur en op techniek in
hun eigen omgeving, op school, in eigen leef- en
woonomgeving en (toekomstig) werk- en
dagactiviteiten. Het leren zorgen voor zichzelf en
anderen is een centraal thema (grotendeels
aangeboden in het Praktijkvak Zorg (persoonlijke
hygiëne en huishoudkunde) en

De leerling leert bij het oplossen van rekensituaties
een hulpmiddel te gebruiken en omgaan met
meetinstrumenten, maten en grootheden, orde van
grootte en nauwkeurigheid.
Ook leert de leerling zich oriënteren op tijd en
gebruik maken van tijdsaanduidingen.
De leerling leert omgaan met geld en betaalmiddelen

Horeca (o.a. gezonde voeding/zorg voor het eigen
lichaam).
Ook is er een aanbod op het leren omgaan met
ondersteunende technische middelen (veelal
aangeboden tijdens het praktijkvak Economie en
Administratie, alsmede Techniek)

Mens en maatschappij

Culturele oriëntatie en creatieve expressie

Centraal staat de toerusting van leerlingen voor hun
functioneren in sociale en maatschappelijke
zelfredzaamheid en hun rol als burger in de
Nederlandse maatschappij.

Dit leergebied draagt bij aan een gerichte
dagbesteding ten aanzien van wonen, vrije tijd en
burgerschap door het stimuleren van persoonlijke,
creatieve en kunstzinnige ontwikkeling van
leerlingen, de ontwikkeling van de
verbeeldingskracht en de ontwikkeling van
competenties om de vrije tijd op een passende en
bevredigende manier vorm te geven, nu en in de
toekomst, en op het stimuleren van deelname aan
sociaal-culturele activiteiten.

Het aanbod wordt veelal gegeven in de lessen
Leefstijl (leefregels en zorg voor het milieu) en Arbeid
oriëntatie (burgerschapscompetenties), rekenen en
wiskunde (omgaan met geld), arbeid oriënterende
excursies en stages, binnen het praktijkvak Horeca
(consumeren/budgetteren) en tijdens de lessen vrije
tijdsbesteding (persoonlijke voorkeuren leren
herkennen, mogelijkheden opdoen)

Binnen het praktijkvak Beeldende Vorming is het
aanbod er op gericht zich kunstzinnig en creatief te
leren uiten en deze ook aan anderen te presenteren.
Tevens worden er excursies naar musea en creatieve
dagbestedingscentra, tentoonstellingen
georganiseerd voor en (soms, waar mogelijk, ook
door) onze leerlingen
De ander vormen van creatieve expressie (muziek en
drama) worden thematisch aangeboden
In een bepaalde periode, waarin ook (zang, dans-en
dramavoorstellingen worden bezocht via het
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culturele programma van de culturele centra in de
Stad Groningen

Bewegen en sport

Praktijkvakken

Bewegingsonderwijs is erop gericht dat leerlingen
deelnemen aan bewegingsactiviteiten, waardoor zij
een uitgangspositie verwerven om deel te nemen
aan bewegingsactieve vrijetijdsbesteding, nu en later.

Binnen alle vakken, maar zeker in deze praktijkvakken
is veel aandacht voor leren leren, leren taken
uitvoeren en leren functioneren in sociale situaties.

Gedurende ieder schooljaar wordt er tevens
deelgenomen aan diverse sport- en speldagen, al of
niet georganiseerd door onze school.
Tevens kan er op therapeutische basis worden
gezwommen en heeft iedere (rolstoel gebonden)
leerling zijn eigen bewegingsprogramma (waaronder:
Hydro- en fysiotherapie, survival, fitness of
judolessen). Ook is er een buitenschools
sportprogramma aanbod via Beatrixoord,
Kinderrevalidatie UMCG.

Gedurende een periode van 8 weken volgt een
leerling hetzelfde praktijkvak op deze dagdelen,
waarvan het 1e lesuur een theorieles is, waarbij
lesstof wordt aangeboden gericht op het behalen van
de kerndoelen (streefdoelen via de leerlijnen) van de
hierboven genoemde vakgebieden. De volgende 3
lesuren zijn gericht op het praktisch oefenen van
vaardigheden die nodig zijn om de vakspecifieke
streefdoelen te behalen bij het desbetreffende vak.

De lessen Beleven- en bewegen in Muziek worden in
de eigen stamgroep aangeboden.

Nazorg
Nadat leerlingen de school verlaten, volgen we ze nog minstens twee jaar. We kijken We gaan ook met de
vervolgscholen in gesprek of de aansluiting goed verlopen is.

Uitstroom
Uitstroom schooljaar 2019/2020
Vanuit onsSO naar:
Reguliere basisschool

1

Cluster 3 school

3

Praktijkonderwijs/Arbeid

1

Vanuit onsVSO naar:
MBO

11

Activiteitgerichte dagbesteding

5

Arbeid

1

Arbeidsmatige dagbesteding

2

Overig

7
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Met ingang van schooljaar 2019-2020 hebben wij een coördinator Bestending die de leerlingen minimaal twee
jaar volgt.
We zien dat in schooljaar 2019-2020 van de 26 schoolverlaters er 7 niet zijn doorgestroomd naar de verwachte
bestemming. Dit had te maken met de ernst (en verergering) van hun beperkingen. Zo heeft bijvoorbeeld een
leerling het vmbo-tl diploma glansrijk gehaald (met een 8,5 gemiddeld) en stroomt deze leerling uit naar de
Wajong. Van onze leerlingen stroomde in 2019-2020 73% uit zoals wij vooraf hebben ingeschat en beschreven in
het OPP.
Verklaring:
Vooral bij leerlingen binnen de afdeling VSO Diplomagericht zien wij dat zij veelal in staat zijn om het diploma te
behalen en dat dit een grote meerwaarde betekent voor hun eigenwaarde. Tegelijk zullen we in een vroeger
stadium waar nodig de uitstroomrichting in het OPP aanpassen (wanneer bijvoorbeeld sprake is van de Wajong).
In schooljaar 2020-2021 continueren wij de (extra) inzet van de coördinator Bestendiging. Dit is ook opgenomen
in ons schooljaarplan, dat onderdeel vormt van de kwaliteitszorg-cyclus.

Arbeidstraining
We bieden interne en externe arbeidstraining aan, waarbij alles gericht is op ‘echt’ en inclusief. Een voorbeeld:
onze leerlingen van VSO arbeid en VSO arbeidsmatige dagbesteding trainen wekelijks bij de Jumbo het vak
detail. En zo werken wij met meer bedrijven samen waar onze leerlingen in de praktijk werknemersvaardigheden
trainen.

Bijzondere projecten in 2020-2021
Mijn stem, mijn talent (VSO)
Het doel is om voor de onderbouwleerlingen van VSO arbeid en diplomagericht een betekenisvol kunst en
cultuurprogramma te ontwikkelen dat aansluit bij de inhoudelijke kaders van de doorlopende leerlijn kunst en
cultuur. De leerling staat hierin centraal, waarbij de artistieke ontwikkeling op vele manieren wordt
gestimuleerd, er verbinding wordt gemaakt met andere leergebieden (met name burgerschap) en het creatief
proces van ‘oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren’ wordt doorlopen.
Realiseren van een arbeidstrainingslokaal (voor Dagbesteding en Arbeid) en innovatie-lab (schoolbreed)
Het doel is om voor alle leerlingen van het VSO een betekenisvol lokaal in te richten waar ze echte arbeid of
dagbesteding kunnen gaan trainen. Dit is een mooie opstap naar externe arbeidstraining buiten de school. Echt
werk van buiten naar binnen halen om zo nog meer inclusief te functioneren in de maatschappij. Dit lokaal gaan
we zo inrichten dat alle leerlingen van de school hier ook innovatieve projecten kunnen doen.
Leren en werken buiten de school (snuffelstages)
De praktijkvakken op de afdeling Arbeid gaan we zoveel mogelijk uitoefen buiten de school in de maatschappij.
Een mooi voorbeeld hier van zijn de lessen van het vak detail: die we doen binnen het filiaal van de Jumbo.
Samenwerking met Groninger Buitenschool
We werken de afgelopen jaren steeds meer intensief samen met elkaar. Aankomend schooljaar gaan we hier
mee verder om de onderwijskwaliteit een impuls te geven. Je kan hierbij denken aan het schooloverstijgend
geven van lessen en het samenwerken in projecten.
SO Mytylproject thema
Ook dit jaar hebben we binnen het SO Mytyl weer een projectweek. Tijdens dit project wat voor alle mytylgroepen is, staat er elk jaar een ander actueel thema centraal.
Gouden weken
Bij de start van het schooljaar hebben we binnen onze afdelingen extra oog voor het groepsproces en het
wennen aan elkaar. We verzamelen de projecten die op de afdelingen worden gedaan onder de noemer gouden
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weken. Voorbeelden zijn: puber-verwen-dag, omgekeerde oudergesprekken, schoolreizen en allerlei andere
groepsactiviteiten.
Buitenlandreis (VSO)
Ook dit jaar willen we met de oudere leerlingen een buitenlandreis organiseren. Deze zal plaatsvinden
voorafgaand de staatsexamens.
Themagericht onderwijs in de onderbouw
In de onderbouw van de mytylafdeling geven we themagericht onderwijs. Dit gaan we komend schooljaar
uitbouwen over meerdere groepen in het SO.
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Onderwijsresultaten (opbrengsten, analyses en ambities)
We vinden het belangrijk om doorlopend te reflecteren op wat we doen. Doen we de juiste dingen en zitten we
op het goede spoor? Proberen we iedere dag weer het verschil voor onze leerlingen te maken? Halen we bij de
leerlingen én bij onszelf het onderste uit de kan? Wat ging er goed en wat kan er beter? Vragen die voor ons
essentieel zijn om steeds mee aan de slag te zijn.
Afgelopen jaar hebben wij een schoolnorm geformuleerd voor wanneer wij tevreden zijn over behaalde
resultaten. We verwijzen hiervoor naar het beleidsstuk Wanneer zijn wij tevreden, wat als download op de
website te vinden is.
Samengevat zijn we tevreden wanneer 80% van onze leerlingen de beoogde doelen heeft gehaald aan het einde
van de schoolloopbaan.
Van de resultaten uit leerjaar 4 en 8 in het SO mytyl, leerjaar 6 en 9 in het SO tyltyl en leerjaar 9 en 14 in het
VSO, nemen we de globale analyse ook op in de schoolgids.
We kiezen voor juist deze leerjaren omdat dit een meting midden in de basisschool-tijd is en eentje aan het
einde. Dat geldt ook voor het VSO.
De uitgebreide analyse en vervolgacties zijn te lezen in het document ‘Analyses van opbrengsten 2019-2020 en
Vervolgacties 2020-2021’. Dit document is te downloaden van onze website.
We meten bij onze leerlingen zowel de sociaal emotionele ontwikkeling, de veiligheidsbeleving als de cognitieve
leerresultaten. Daarvoor hanteren wij verschillende meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld methodegebonden
toetsen, ZML-leerlijntoetsen, werknemersvaardigheden, ZIEN!, veiligheidsmonitor, Citotoetsen en eindexamens.
Hieronder geven we een extra toelichting op de wijze waarop wij de sociale competenties en de sociaalemotionele ontwikkeling volgen.
Sociaal emotionele ontwikkeling, het instrument ZIEN!
We streven er naar dat alle kinderen zich prettig voelen binnen de school. We werken met hen aan de sociale en
emotionele ontwikkeling. Daarbij richten wij ons op de gebieden Betrokkenheid, Welbevinden, Sociaal Initiatief
kunnen nemen, Sociale autonomie, Sociale flexibiliteit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. De resultaten
meten we met het instrument ZIEN!. De implementatie van deze monitor is ook opgenomen in ons
schooljaarplan, dat onderdeel vormt van de kwaliteitszorg-cyclus.

Samenvatting opbrengsten/schoolanalyse 2019-2020 op basis van ZIEN!
Resultaten en schoolanalyse schooljaar 2019-2020
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we ZIEN!. Dit is een digitaal hulpmiddel waarmee we de
sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart brengen.
Zien! hanteert zeven dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven over het welbevinden en de
betrokkenheid van de leerling (de zgn. signaaldimensies). De overige vijf dimensies zijn vaardigheidsdimensies
t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling. We onderscheiden hierbij:






Sociaal Initiatief
Sociale Autonomie
Sociale Flexibiliteit
Impulsbeheersing en
Inlevingsvermogen.

In iedere groep wordt tweemaal per jaar een lijst met observatievragen ingevuld door de leerkracht(en). Indien
in één groep meerdere docenten werken, vullen beide docenten twee keer per jaar de vragenlijst in. Bij het
invullen van de vragenlijst wordt onderscheid gemaakt in 4 niveaus:
1.
2.

De leerling laat dit gedrag nooit zien
De leerling laat dit gedrag weinig zien, minimaal in uitnodigende situaties
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3.
4.

De leerling laat dit gedrag geregeld zien, vooral in uitnodigende situaties
De leerling laat dit gedrag vaak zien, ook in lastige situaties

Voorafgaand aan de groepsbesprekingen/intervisies die starten na het invullen van Zien! maken we een
schoolanalyse. Daarmee kan gesignaleerd worden of er trends op schoolniveau zijn, die het misschien meer voor
de hand liggend maken om bepaalde zaken op teamniveau in plaats van op groepsniveau te bespreken.
N.B.: let op, Zien! is een signaleringsinstrument en geen diagnostisch instrument. De waarde van de scores mag
dus niet te absoluut genomen worden. Het gaat bij de scores van de leerkrachtobservatielijst over deze leerling in
deze groep op dit moment. Soms zegt de score meer over de kwaliteit van de leerkracht om goed te scoren dan
over het gedrag van de kinderen.
In onderstaande overzichten zijn de normen per leerroute weergegeven en een korte toelichting van de
ondersteuning dan geboden kan/zal worden:
Normen per leerroute

Leerroute

Streefdoel SO

Leerroute 1
Leerroute 2
Leerroute 3
Leerroute 4
Leerroute 5A
Leerroute 5B, 6,7

200 (WB en BT)
200 (WB, BT, SF)
200
200
250 (eind SO)
300

Norm op
groepsniveau
50% (WB en BT)
50%
50%
50%
65%(eind SO)
75%

Streefdoel VSO
200 WB en BT en SF
200
250
275
300 (eind VSO)
300

Norm op
groepsniveau
50% op WB,BT en SF
50%
65%
70%
75% (eind VSO)
75%

Toelichting per leerroute SO

Uitstroombestemming
EIND SO

Functioneren op het
gebied van
welbevinden en
betrokkenheid

Functioneren op het
gebied van sociale
vaardigheden

Ondersteuning die geboden kan/zal worden

Leerroute 1
Belevingsgerichte
dagbesteding

Minimaal in
uitnodigende situaties
(2) (200)
(omdat de activiteiten
eenvoudiger zijn, hier
toch naar streven)

Activiteiten en begeleiding worden per moment
afgestemd op mogelijkheden van de leerling.
Sociale situaties worden altijd begeleid.

Leerroute 2
Activiteitengerichte
dagbesteding

Minimaal in
uitnodigende situaties
(2) (200)

Leerroute 3,4
Arbeidsmatige
dagbesteding/
(beschutte) arbeid

Bij voorkeur minimaal in
uitnodigende situaties
(2)(200)

SF minimaal laten zien in
uitnodigende situaties
(2) (200).
(Wel aanbod bieden dat
met alle vaardigheden
geoefend kan worden, in
uitnodigende situaties)
Alle vaardigheden
minimaal laten zien in
uitnodigende situaties
(2)
(200)
Bij voorkeur minimaal in
uitnodigende situaties
(2)

Leerroute 5A

Minimaal af en toe in
niet uitnodigende
situaties (2,5) (250)

Minimaal af en toe in
niet uitnodigende (2,5)
(250)

5B kan ook met LWOO
ondersteuning met een
niveau van 2,5 (250)
naar deze vorm van
onderwijs.)
Minimaal soms in niet
uitnodigende situaties
(3) (300)

(in ieder geval op de
ruimtegevende
vaardigheden)

leerroute 5B

Regulier VO VMBO en
hoger
Leerroute 5B, 6, 7)

Minimaal soms in niet
uitnodigende situaties
(3) (300)
(in ieder geval op de
ruimtegevende
vaardigheden)

Sociale contacten worden begeleid. Begeleiding is
beschikbaar en alert op signalen van verminderd
welbevinden. Er wordt indien nodig direct extra
ondersteuning geboden.
Docenten zijn alert op sociaal-emotionele
zorgvragen. Indien nodig kan er direct
aan/bijsturing plaatsvinden binnen de groep én
individueel. Er zijn veel mogelijkheden dat de
leerling individueel werkt en er is een prikkelarme
werkplek beschikbaar. Er zijn weinig verschillende
docenten, en er is goede afstemming onderling.
Docenten zijn alert op sociaal-emotionele
zorgvragen. Indien nodig kan er direct
aan/bijsturing plaatsvinden binnen de groep.
Leerling moet kunnen functioneren in een groep
van 15 leerlingen.
Er zijn verschillende docenten, maar er is goede
afstemming onderling.

Weinig mogelijkheden voor ondersteuning op
sociaal-emotioneel gebied.
Leerling moet zelfstandig kunnen functioneren in
een klas van minimaal 25 leerlingen. Vrijwel iedere
les een andere docent. Tussen de lessen door
vrijwel geen toezicht, aan/bijsturing. Eventueel met
lage frequentie begeleidingsgesprekken mogelijk.
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Toelichting per leerroute VSO

Uitstroombestemming
EIND VSO

Functioneren op het
gebied van
welbevinden en
betrokkenheid

Functioneren op het
gebied van sociale
vaardigheden

Ondersteuning die geboden kan/zal worden

Leerroute 1
Belevingsgerichte
dagbesteding

Minimaal in
uitnodigende situaties
(2) (200)
(omdat de activiteiten
eenvoudiger zijn, hier
toch naar streven)

Activiteiten en begeleiding worden per moment
afgestemd op mogelijkheden van de leerling.
Sociale situaties worden altijd begeleid.

Leerroute 2
Activiteitengerichte
dagbesteding

Minimaal in
uitnodigende situaties
(2) (200)

Leerroute 3,4
arbeidsmatige
dagbesteding/beschut
werk

Minimaal soms in niet
uitnodigende situaties
(2,5 leerroute 3 (250))
(2,75 leerroute 4 (275))
(zie hiernaast)

SF minimaal laten zien in
uitnodigende situaties
(2)
(200)
(Wel aanbod bieden dat
met alle vaardigheden
geoefend kan worden, in
uitnodigende situaties)
Alle vaardigheden
minimaal laten zien in
uitnodigende situaties
(2)
(200)
Minimaal alle
vaardigheden soms in
niet uitnodigende
situaties laten zien
(2,5 leerroute 3 (250))
(2,75 leerroute 4 (275))

Leerroute 5a
Vrij bedrijf/
loonvormende arbeid
leerroute

Minimaal soms in niet
uitnodigende situaties
(3) (300)

(streef hiernaar en zorg
voor veel aanbod. Als het
niet op alle punten lukt
en je kunt het laten
compenseren door de
omgeving, dan is dat
soms ook voldoende
voor deze uitstroom)
Minimaal alle
vaardigheden soms in
niet uitnodigende
situaties laten zien (3)
(300)

Sociale contacten worden begeleid. Begeleiding is
beschikbaar en alert op signalen van verminderd
welbevinden. Er wordt indien nodig direct extra
ondersteuning geboden.
Begeleiding is beschikbaar en alert op signalen van
verminderd welbevinden. Ondersteuning mogelijk
pas op een later moment. Leerling wordt
uitgedaagd om zelf initiatief te nemen door om
hulp te vragen.

Begeleiding is op afroep beschikbaar. Ook
complexe sociale situaties moeten zelfstandig
tegemoet getreden worden.

Analyse 2019-2020
We werken dit jaar voor het eerst met ZIEN! In dit eerste jaar hebben we onszelf tot doel gesteld om de
beginsituatie t.a.v. de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen helder te krijgen.
De focus ligt hierbij op de twee signaaldimensies: betrokkenheid en welbevinden. Bij de analyse van de vijf
vaardigheidsdimensies hebben we gekeken naar het ruimtegevend en ruimtenemend gedrag. We streven hierbij
naar een onderlinge balans tussen de dimensies die tegenover elkaar staan op een niveau op dat past bij de
uitstroombestemming.
Schoolnorm:
De schoolnorm voor schooljaar 2019-2020 is 60%. De schoolnorm wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Dit
heeft te maken met de verschillende uitstroomprofielen van leerlingen in de school. Deze profielen kennen
allemaal hun eigen norm. Van alle leerlingen wordt de norm van hun eigen uitstroomprofiel meegenomen, wat
resulteert in een gemiddelde schoolnorm. De schoolgemiddeldes voor de verschillende dimensies worden
afgezet tegen deze schoolnorm.
Op schoolniveau zijn dit de resultaten:
 Voor welbevinden en betrokkenheid scoren we op schoolniveau. 75% (WB) en 64% (BT); de norm is
behaald.
 Voor de ruimtenemende vaardigheden scoren we op schoolniveau gemiddeld 64%(SI) en 61%(SA); de
norm is behaald.
 Voor de ruimtegevende vaardigheden scoren we gemiddeld 57% (SF), 61% (IB), 64% (IL); de norm is
behaald m.u.v. sociale flexibiliteit. Dit gemiddelde is lager dan de schoolnorm.
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Schoolgemiddeldes ZIEN! 2019-2020
Groep

norm

BT

WB

SI

SA

SF

IB

IL

69%

75%

69%

66%

69%

77%

74%

74%
73%
60%

85%
80%
59%

79%
79%
58%

65%
81%
59%

62%
59%
54%

64%
69%
59%

78%
82%
59%

65%
61%

68%
74%

69%
35%

68%
43%

54%
42%

61%
58%

64%
51%

54%
66%

88%
88%

58%
66%

62%
45%

66%
55%

45%
59%

41%
59%

70%
69%
67%

91%
77%
69%

76%
62%
58%

70%
69%
55%

66%
62%
68%

73%
71%
61%

70%
71%
60%

MTOB
MTMB1

64%
64%

MTMB2

64%

MTBB1

63%

MTBB2

63%

TTOB
TTMB1 Ka
TTMB1 Jo
TTMB2

58%
53%
53%
63%

TTMB2

63%

TTBB
VSO DB1

61%
50%

61%

61%

56%

58%

51%

56%

57%

VSO DB2
VSO ARB1

63%
75%

71%

68%

71%

70%

66%

73%

69%

60%

69%

72%

63%

62%

68%

62%

VSO Arbeid 2

74%

Regenboog Blauw
Regenboog Kameleon
Groep Groen
Groep Groen 2
Groep Rood

50%
50%
55%
55%
50%

Groep Geel

63%

74%
64%
61%
50%
69%
59%
55%

63%
80%
77%
93%
81%
64%
66%

58%
58%
45%
74%
73%
57%
60%

68%
48%
53%
69%
61%
56%
58%

62%
48%
59%
56%
58%
48%
53%

81%
59%
61%
49%
54%
52%
63%

70%
50%
48%
56%
70%
55%
63%

Schoolgemiddeldes

60%

64%

75%

64%

61%

57%

62%

63%

In onderstaand overzicht is per klas en per school terug te zien hoeveel leerlingen de eigen norm hebben
behaald voor de verschillende dimensies.
Eigen norm behaald per klas 2019-2020
Groep

aantal lln

aantal WB/BT
norm gehaald

% WB/BT norm
gehaald

aantal RN
(SI/SA)
vaardigheden
norm gehaald

% vaardigheden
norm gehaald

aantal RG
(SF/IB/IL)
vaardigheden
norm gehaald

% vaardigheden
norm gehaald

MTOB

12

11

92%

8

67%

11

92%

MTMB1

8

7

88%

7

88%

3

38%

MTMB2

8

7

88%

7

88%

5

63%

MTBB1

7

1

14%

3

43%

2

29%

MTBB2

7

6

86%

5

71%

3

43%

TTOB

6

5

83%

1

17%

0

-

TTMB1 Ka

8

5

63%

3

38%

0

-

TTMB1 Jo

8

4

50%

3

38%

2

25%

TTMB2

8

6

75%

5

63%

3

38%

TTMB2

8

6

75%

4

50%

1

13%

TTBB

9

6

67%

3

33%

2

22%

VSO DB1

8

7

88%

6

75%

6

75%

VSO DB2

8

6

75%

7

88%

6

75%

VSO ARB1

10

3

30%

3

30%

3

30%

VSO Arbeid 2

11

3

27%

4

36%

6

55%

Regenboog Blauw

4

4

100%

0

-

2

50%

Regenboog Kameleon

4

4

100%

1

25%

2

50%

Groep Groen

5

3

60%

3

60%

2

40%

Groep Groen 2

5

4

80%

5

100%

1

20%

Groep Rood

11

10

91%

8

73%

5

45%

Groep Geel

9

5

56%

4

44%

4

44%

164

113

68%

90

54%

69

42%

Totalen/% eigen norm behaald

Het aantal leerlingen dat de norm van de eigen leerroute haalt, zou per klas (en school) 75% moeten zijn.
M.bt. de signaaldimensies (welbevinden en betrokkenheid) haalt 68% van de leerlingen de eigen norm; dit is
lager dan de streefnorm (75%), wat hierbij opvalt is een groot verschil tussen de verschillende groepen.
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Met betrekking tot het ruimtenemend gedrag scoort 54% van de leerlingen conform de norm van de eigen
leerroute. Voor het ruimtegevend gedrag is dit 42%. De scores voor deze dimensies blijven achter bij de gestelde
ambitie en we constateren we behoorlijke verschillen in de uitkomsten tussen de verschillende groepen
onderling. Zoals eerder aangegeven is dit het eerste jaar dat we werken met ZIEN! Het is aannemelijk dat dit van
invloed is op de scores zoals die hierboven zijn weergegeven.
Los daarvan laten de uitkomsten van deze eerste afname zien dat we nog niet voldoen aan onze ambities. We
plannen daarom een teamscholing aan het begin van het schooljaar 2020-2021 om het team verder vertrouwd
te maken met dit systeem. Daarnaast zijn de resultaten op de ruimtenemende en ruimtegevende vaardigheden
aandachtspunten voor het komende jaar. Deze zullen worden omgezet in doelen op groepsniveau en, indien
nodig op leerlingniveau, worden opgenomen in de groepsplannen en/of individuelen handelingsplannen.
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Leeropbrengsten (cognitief gebied)
Wij hebben op alle afdelingen de leerresultaten in beeld en de gegevens geanalyseerd. Vanuit de analyse maken
wij een plan van aanpak voor het komende schooljaar. Wat moeten wij continueren en wat moeten wij anders
doen? Steeds is hierbij het doel om de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden.
Voor de uitvoerige analyse en vervolgacties verwijzen wij naar het document ‘Analyses van de opbrengsten PJF
2019-2020 en vervolgacties 2020-2021’. Dit document is te downloaden van onze website.
In algemene zin kunnen we het volgende uit die analyse samenvatten:
o Onze intern begeleiders hebben alle leerlingen in beeld, al verschilt per afdeling de wijze waarop wij de
analyse en vervolgstappen noteren. In schooljaar 2020-2021 zullen wij hiervoor een format ontwikkelen
dat op alle afdelingen gebruikt wordt.
o Op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling scoorden wij in 2019-2020 boven de schoolnorm.
Wij hebben dit in (op één na) alle afdelingen gemeten met de monitor ZIEN! In de afdeling VSO
diplomagericht starten wij a.s. september hiermee. De gegevens van deze afdeling vinden we dan ook
terug in de analyses van schooljaar 2020-2021.
In de schoolgids zetten wij voor de afdeling SO-mytyl de opbrengsten van leerjaar 4 (halverwege de
basisschoolperiode) en leerjaar 8 (einde basisschool). Voor een uitgebreide analyse van alle leerjaren, verwijzen
wij naar het document ‘Analyses van de opbrengsten PJF 2019-2020 en vervolgacties 2020-2021’. Dit document
is te downloaden van onze website.
Leerjaar 4 en leerjaar 8 in 2019-2020 in de afdeling SO-mytyl
Analyse
Er zijn in schooljaar 2019-2020 geen leerlingen in leerjaar 4 en 8 met het uitstroomperspectief 4, 5B, 6 en 7. Wel
hadden wij leerlingen in profiel 5A.

leerjaar

Analyse en ambitie SO Profiel 5A, 2019-2020
Leerjaar 4

4

Rekenen
leerlingaantal

% doel
behaald

2

% doel niet
behaald

100%

Spelling
leerlingaantal

2

% doel
behaald

50%

% doel niet
behaald

50%

Begrijpend lezen
leerling- % doel % doel niet
aantal
behaald behaald

2

50%

50%

Technisch lezen
leerling% doel
aantal
behaald

2

50%

% doel niet
behaald

50%

Analyse laat zien dat geheugenproblemen, zwak ruimtelijk inzicht, disharmonisch cognitief profiel, co
morbiditeit, onvoldoende inzet van taakreductie/ remediërende middelen, verminderde onderwijstijd door
therapie en/ of medische handelingen en het nog onvoldoende kunnen toepassen van strategieën een grote rol
spelen. Leerlingen laten op methode gebonden toetsen hogere resultaten zien.
Ambitie: Er wordt gewerkt met herhaalde instructie, extra inoefening van strategieën/ memoriseren/
automatiseren en extra onderwijsondersteuning vanuit logopedie op leesvaardigheden. Naast Rekenrijk wordt
de traditionele methode Rekenzeker voor groep 3 en 4 aangeschaft. Er wordt gewekt met de nieuwe veilig leren
lezen Kim versie. Naast Spelling in Beeld wordt er gewerkt met Bouw!

leerjaar

Leerjaar 8

8

Rekenen
leerlingaantal

4

% doel
behaald

100%

% doel niet
behaald

Spelling
leerlingaantal

4

% doel
behaald

25%

% doel niet
behaald

75%

Begrijpend lezen
leerling- % doel
aantal
behaald

4

50%

% doel niet
behaald

50%

Technisch lezen
leerling- % doel
aantal
behaald

4

75%

Analyse laat zien dat geheugenproblemen, NT2 problematiek, zwak ruimtelijk inzicht, disharmonisch cognitief
profiel, co morbiditeit, onvoldoende inzet van taakreductie/ remediërende middelen, het nog onvoldoende
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% doel niet
behaald

25%

kunnen toepassen van strategieën en verminderde onderwijstijd ten gevolge van therapie, rusten, ziektebeeld of
medische handelingen een grote rol spelen. Leerlingen laten op methode gebonden toetsen hogere resultaten
zien.
Ambitie: middels de tussenevaluaties sneller scoren wanneer een doel niet of deels behaald is en eerder
interventies inzetten. Methode gebonden- en CITO toetsen worden geanalyseerd op fouten en individueel met
de leerlingen doorgenomen. Aanpassingen worden gedaan t.a.v. aanbod en tijd. Leerlingen worden meer
eigenaar gemaakt van hun producten. Nieuwsbegrip inzetten op woordenschatontwikkeling. Vlot technisch
lezen, beschikken over een voldoende woordenschat, ‘kennis van de wereld’ en het kunnen monitoren en sturen
van het eigen leesproces blijven belangrijke items.
Vervolgacties 2020-2021 afdeling SO-mytyl







We vinden dat de leesmethode verouderd is en we hebben voor komend jaar de nieuwe KIM-versie
aangeschaft van Veilig Leren Lezen.
We gaan vanaf september 2020 een volgende stap zetten in de samenwerking met de Groninger
Buitenschool. Leerlingen uit de so-afdelingen van de PJF en de GBS zullen gezamenlijk in niveaugroepen
maatwerk-lessen krijgen voor taal en rekenen. Hierdoor kunnen we nóg beter een gedifferentieerd
aanbod geven.
Daarnaast ligt er in 2020-2021 een focus op de scholing van alle ib-ers en orthopedagogen. Dit zijn
grotendeels nieuwe mensen, die het onderwijs van nu willen en moeten aansturen. Het is voor ons
belangrijk om juist in déze laag van de organisatie goed te investeren in deze periode. De scholing die
wij in 2019-2020 hebben ingezet, geven wij een vervolg:
o Maandelijks een hele dag o.l.v. een professionele trainer, scholing in de ontwikkeling en
implementatie van de onderwijs-pdca-cyclus.
o Opfrisscholing ZIEN! voor alle teams in het SO aan het begin van het schooljaar. Dit doen we
jaarlijks en hebben we opgenomen in de standaard jaarplanning.
Voor alle afdelingen geldt voor schooljaar 2020-2021:
o De ib-ers hebben iedere maand een gezamenlijke scholingsdag om verder te werken aan het
stevig neerzetten van de onderwijskundige pdca-cyclus. Deze scholing wordt verzorgd vanuit
Driestar.
o Vanaf het najaar 2020 hebben we een reken- en een taalspecialist en een aparte NT2specialist.
o Alle orthopedagogen aan het Dilgtplein volgen gezamenlijk scholing en werken gezamenlijk
met de ib-ers en directie de nieuwe beleidslijnen uit (o.m. rekenstrategieën,
pedagogiek/didactiek)

Voor alle afdelingen is er jaarlijks een opfriscursus ZIEN! aan het begin van het jaar.
Leerjaar 6 en leerjaar 9 in de afdeling SO-tyltyl
Ambities SO Tyltyl leerresultaten en sociale opbrengsten activiteit-gerichte dagbesteding (profiel 2)
Vakgebied
Meetinstrument
Ambitie eind leerjaar 6 in Fn
Ambitie eind leerjaar 9 in Fn
Taal
ZML Leerlijnen
ZML LN 2/3 (20%)
ZML LN 4 (50%)
Rekenen
ZML Leerlijnen
ZML LN 2/3 (20%)
ZML LN 4 (50%)
Ambitie eind 8e leerjaar
Sociale en emotionele ontwikkeling
Zien
Zien score minimaal 2,0
Klas:
Leerjaar 6
Profiel 2
Leerjaar 9
Profiel 2 (1 leerling)

ZML Taal

ZML Rekenen

/

/

100% behaald

100% behaald
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Er zijn in schooljaar 2019-2020 geen leerlingen in leerjaar 6 met het uitstroomperspectief profiel 2.
Uitstroom profiel 2 leerjaar 9 is 100%.
De leerlingen stromen 100% uit naar VSO Activiteitengerichte Dagbesteding.
De leerlingen van profiel 2 werken allen aan ZML leerlijnen. Analyse laat zien deze leerling binnen het verwachte
niveau van het profiel op rekenen en taal goede resultaten haalt. Het leerjaar is verdeeld in 2 periodes. Elke
periode worden per vakgebied (minimaal) 3 doelen gesteld per leerling. Waar van toepassing worden het aantal
doelen opgehoogd. Deze doelen zijn terug te vinden in werkplannen, waarin ook de aanpak beschreven staat.
Ambities SO tyltyl leerresultaten en sociale opbrengsten arbeidsmatige dagbesteding (profiel 3)
Vakgebied
Meetinstrument Ambitie eind leerjaar 6 in Fn
Ambitie eind leerjaar 9 in Fn
Taal
ZML Leerlijnen
ZML LN 5
ZML LN 7 E2
Rekenen
ZML Leerlijnen
ZML LN 5
ZML LN 7 E2
Ambitie eind 8e leerjaar
Sociale en emotionele ontwikkeling
ZIEN!
Zien score minimaal 2,50
Klas:
Leerjaar 6
Profiel 3 (2 leerlingen)
Leerjaar 9
Profiel 3 (2 leerlingen)

ZML Taal

ZML Rekenen

100% behaald

100% behaald

100% behaald

100% behaald

Uitstroom profiel 3 leerjaar 6 en 9 is 100%.
De leerlingen stromen 100% uit naar VSO Arbeidsmatige Dagbesteding.
De leerlingen van profiel 3 werken allen aan ZML leerlijnen. Analyse laat zien deze leerlingen binnen het
verwachte niveau van hun profiel op rekenen en taal goede resultaten halen. Het leerjaar is verdeeld in 2
periodes. Elke periode worden per vakgebied (minimaal) 4 doelen gesteld per leerling. Waar van toepassing
worden het aantal doelen opgehoogd. Deze doelen zijn terug te vinden in werkplannen, waarin ook de aanpak
beschreven staat.
Vervolgacties 2020-2021 afdeling SO-tyltyl








Op de twee Regenbooggroepen (profiel 1) bouwen we de LACCS-methode verder uit.
In 2019-2020 heeft een aantal assistenten de opleiding afgerond. Van de medewerkers op de groepen
heeft ….% de cursus gevolgd. Ook de orthopedagoog heeft de specialistische opleiding voor
orthopedagogen gevolgd. In 2020-2021 laten we ook de ib-er en de leerkracht deelnemen.
De leesmethode Moet Je Doen (waar we in 2019-2020 mee gestart zijn), gaan we verder uitrollen. Het
hele team wordt in deze methode geschoold in het najaar van 2020.
We gaan verder met de ingezette koers op themagericht onderwijs. Naast de seizoen-thema’s werken
we minimaal drie thema’s uit in onderwijsdoelen.
De nieuwe coördinator SO richt zich in 2020-2021 o.m. op het onderwijs/zorg-beleid. In een nieuw
beleidsplan gaan we de scheidslijn tussen zorg en onderwijs nog helderder schetsen en wat dat
betekent voor de organisatie van zorg en onderwijs op de school. Zeker met betrekking tot tyltylleerlingen is dit een relevant gebied om meer (financieel) grip op te krijgen.
Voor alle afdelingen geldt voor schooljaar 2020-2021:
o De ib-ers hebben iedere maand een gezamenlijke scholingsdag om verder te werken aan het
stevig neerzetten van de onderwijskundige pdca-cyclus. Deze scholing wordt verzorgd vanuit
Driestar.
o Vanaf het najaar 2020 hebben we een reken- en een taalspecialist en een aparte NT2specialist.
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o

o

Alle orthopedagogen aan het Dilgtplein volgen gezamenlijk scholing en werken gezamenlijk
met de ib-ers en directie de nieuwe beleidslijnen uit (o.m. rekenstrategieën,
pedagogiek/didactiek)
Voor alle afdelingen is er jaarlijks een opfriscursus ZIEN! aan het begin van het jaar.

De ingezette samenwerking met COSIS (gestart in 2019-2020) bouwen wij verder uit. We zetten verdere stappen
in de hechte samenwerking. Doel is om medewerkers uit te wisselen om zo zorg en onderwijs beide een impuls
te kunnen geven.

Leerjaar 9 en leerjaar 14 in het VSO dagbesteding
Analyse
Er zijn in schooljaar 2019-2020 geen leerlingen in leerjaar 9 en 14 met het uitstroomperspectief profiel 2.
Er zijn in schooljaar 2019-2020 geen leerlingen in leerjaar 9 met het uitstroomperspectief profiel 3.
Er zijn in schooljaar 2019-2020 geen leerlingen in leerjaar 9 en 14 met het uitstroomperspectief 5A en 5B.

Vervolgacties 2020-2021 VSO afdeling dagbesteding
In 2019-2020 nemen we de volgende acties:






Inzetten van taal- en rekenspecialist
Toevoegen van leraarondersteuner m.i.v. augustus 2020 om extra hulp te bieden aan kleine groepjes
leerlingen op het gebied van taal en rekenen.
We continueren de ‘schakelklas’ (tussen tyltyl bovenbouw en dagbesteding in). Deze groep gaat in
2020-2021 vijf dagen per week draaien. Op deze wijze kunnen wij de leerlingen nóg beter voorbereiden
op het VSO en kunnen wij hen nog beter in de best passende vorm van VSO dagbesteding plaatsen
(zorgvuldiger niveau-inschatting).
Voor alle afdelingen geldt voor schooljaar 2020-2021:
o De ib-ers hebben iedere maand een gezamenlijke scholingsdag om verder te werken aan het
stevig neerzetten van de onderwijskundige pdca-cyclus. Deze scholing wordt verzorgd vanuit
Driestar.
o Vanaf het najaar 2020 hebben we een reken- en een taalspecialist en een aparte NT2specialist.
o Alle orthopedagogen aan het Dilgtplein volgen gezamenlijk scholing en werken gezamenlijk
met de ib-ers en directie de nieuwe beleidslijnen uit (o.m. rekenstrategieën,
pedagogiek/didactiek)

Voor alle afdelingen is er jaarlijks een opfriscursus ZIEN! aan het begin van het jaar.
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Leerjaar 9 en leerjaar 14 in het VSO arbeid
VSO Arbeid; profiel 3 uitstroom arbeidsmatige dagbesteding
leerjaar 9
REKENEN/WISKUNDE leerlingenaantal
% doel behaald
% doel niet behaald
TAALVERZORGING

BEGRIJPEND LEZEN

leerjaar 10

leerjaar 11

leerjaar 12

2
100%

leerjaar 13

1
100%

1

leerjaar 14
4
100%

100%

leerlingenaantal
% doel behaald
% doel niet behaald

2
100%

leerlingenaantal
% doel behaald
% doel niet behaald

2
100%

1
100%

1

4
100%

100%
1
100%

1

4
75%
25%

100%

VSO Arbeid; profiel 4 uitstroom beschutte arbeid
leerjaar 9
REKENEN/WISKUNDE leerlingenaantal
% doel behaald
% doel niet behaald

leerjaar 10

leerjaar 11

leerjaar 12

leerjaar 13

3
100%

2
100%

2
50%
50%

leerjaar 14
1
100%

TAALVERZORGING

leerlingenaantal
% doel behaald
% doel niet behaald

3
67%
33%

2
100%

2
100%

1
100%

BEGRIJPEND LEZEN

leerlingenaantal
% doel behaald
% doel niet behaald

3
67%
33%

2
100%

2
50%
50%

1
100%

leerjaar

Analyse en ambitie VSO Profiel 3, 2019-2020

14

Leerjaar 14
Rekenen
leerling- % doel
aantal
behaald

4

% doel niet
behaald

100%

Spelling
leerlingaantal

% doel
behaald

4

% doel niet
behaald

100%

Begrijpend lezen
leerling- % doel
aantal
behaald

4

75%

% doel niet
behaald

25%

Technisch lezen
leerling- % doel
aantal
behaald

2

50%

% doel niet
behaald

50%

Analyse laat zien deze leerlingen binnen het verwachte niveau van hun profiel op rekenen, spelling en begrijpend
lezen goede resultaten halen.
Ambitie: deze leerlingen leren datgene wat nodig is om goed te participeren binnen arbeidsmatige dagbesteding.

leerjaar

Analyse en ambitie VSO Profiel 4, 2019-2020

14

Leerjaar 14
Rekenen
leerling- % doel
aantal
behaald

1

100%

% doel niet
behaald

Spelling
leerlingaantal

% doel
behaald

1

% doel niet
behaald

100%

Begrijpend lezen
leerling- % doel
aantal
behaald

1

% doel niet
behaald

100%

Technisch lezen
leerling- % doel
aantal
behaald

1

100%

Analyse laat zien dat belemmeringen vanuit epilepsie, ASS, kenmerken van ADHD, een leer-en
ontwikkelingsachterstand en concentratie problemen een grote rol spelen bij deze leerling, zeker t.a.v. alle talige
aspecten.
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% doel niet
behaald

Ambitie: deze leerling leert datgene wat er nodig is om een goede werknemer te zijn binnen een vorm van
beschutte arbeid.
Vervolgacties 2020-2021 VSO arbeid locatie Haren
In de afdeling arbeid bieden we vanaf 2020-2021 de theoretische vakken nog betekenisvoller aan. Dat betekent
dat we:
 Continu waar mogelijk het verband laten zien tussen het dagelijks leven (toepasbaarheid) en de
theoretische vakken.
 De praktijkvakken leren we waar mogelijk ook écht in de praktijk en niet in de eigen klas. Mooi
voorbeeld is het vak Detail, wat we wekelijks aanbieden op de werkvloer van de Jumbo.
 Voor alle afdelingen geldt voor schooljaar 2020-2021:
o De ib-ers hebben iedere maand een gezamenlijke scholingsdag om verder te werken aan het
stevig neerzetten van de onderwijskundige pdca-cyclus. Deze scholing wordt verzorgd vanuit
Driestar.
o Vanaf het najaar 2020 hebben we een reken- en een taalspecialist en een aparte NT2specialist.
o Alle orthopedagogen aan het Dilgtplein volgen gezamenlijk scholing en werken gezamenlijk
met de ib-ers en directie de nieuwe beleidslijnen uit (o.m. rekenstrategieën,
pedagogiek/didactiek)
Voor alle afdelingen is er jaarlijks een opfriscursus ZIEN! aan het begin van het jaar.

Leerjaar 9 en leerjaar 14 in het VSO diplomagericht
Binnen het VSO diplomagericht toetsen wij onze leerlingen aan de hand van methodegebonden toetsen maar
ook aan de hand van Cito-toetsen (Cito 0,1,2,3). Cito 0 nemen we af in september en Cito 1, 2 en 3 nemen we af
in april/mei.
In verband met corona hebben we Cito 1, 2 en 3 niet kunnen afnemen. De methode gebonden toetsen zijn wel
afgenomen. De afname van de gemiste Cito-toetsen staat voor eind augustus begin september 2020 gepland. De
analyses hiervan worden op leerling en op schoolniveau gemaakt.
Cito 0 is dit jaar uiteraard wel afgenomen. Hieronder ziet u een stukje uit het beleidsstuk ’wanneer zijn we
tevreden’.
Ambities VSO Diplomagericht vmbo (bb, kb, tl) en havo
Vakgebied
Meetinstrument
Nederlands Leesvaardigheid/
Cito 0
Nederlandse woordenschat
Cito 1

Rekenen/wiskunde

Cito 0
Cito 1

Engels
leesvaardigheid/Engelse
woordenschat

Cito 0
Cito 1

leerresultaten leerjaar 1 (profiel 5B, 6, 7)
Wanneer
Ambitie
september/oktober
Score corresponderend met het
april/mei
beoogd uitstroom niveau (bb, kb, tl,
havo) 1F (bb) 2F (KB, TL) 3F-4F
(havo/vwo)
september/oktober
Score corresponderend met het
april/mei
beoogd uitstroom niveau (bb, kb, tl,
havo)
september/oktober
Score corresponderend met het
April/Mei
beoogd uitstroom niveau (bb, kb, tl,
havo)
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Scores Cito 0 september/oktober 2019
We zien dat bij deze 0-meting verschillend wordt gescoord. Wij delen onze leerlingen in op cognitief niveau in
relatie tot de ondersteuningsbehoefte. Dit betekent dat leerlingen die veel ondersteuning nodig hebben soms een
(iets) lagere uitstroom-bestemming hebben dan wat de toets aan niveau laten zien. Ons doel is haalbaarheid en
succesbeleving voor de leerlingen.
Leerlingen scorend op uitstroomniveau of hoger:

Leesvaardigheid
70 %

Nederlands
Woordenschat
80%

Leesvaardigheid
50%

Engels
Woordenschat
30%

Rekenen/Wiskunde
Rekenen/Wiskunde
50%

Analyse
We hebben al onze leerlingen in beeld. We gebruiken de methodegebonden toetsen en ondersteunend de Citotoetsen. We zien dat de Cito 0 niet voor alle leerlingen het gewenste uitstroomniveau geeft wat we ambiëren.
We zien dit beeld vaker bij onze leerlingen in klas 1. De nieuwe groep, een andere manier van toetsen en
wennen aan het ‘nieuwe’ werken kunnen hier van invloed zijn. Voor ons is het in elk geval een duidelijk signaal.
Leerlingen die onder of boven hun niveau presteren volgen wij extra. Wat laten ze bijvoorbeeld op de
methodegebonden toetsen zien. We nemen deze scores én de aanpak mee in de gesprekken met de leerling en
ouder. Wij verwachten dat leerlingen in de onderbouw van het vmbo de gestelde 80%-norm halen bij Cito 2.
Voor leerlingen van het havo is bij Cito 3.
In 2020-2021 zetten we extra in op het vak rekenen, binnen maar ook buiten de klas. We zijn benieuwd hoe in
september op Cito 1 wordt gescoord. Vaak zien we dat de meeste leerlingen - na een aantal onderwijsmaanden
in de onderbouw - de gestelde uitstroomniveaus behalen. Leerlingen die op zowel met de citotoetsen als de
methodegebonden toetsen niet op het gewenste uitstroomniveau zitten, kunnen waar nodig een verlengd
traject doen of afstromen naar een passender niveau.
Slagingspercentages 2019-2020
2019-2020
VMBO BB

VMBO KB

VMBO TL

HAVO

2 van 2 leerlingen=100%

-

9 van 12 leerlingen = 75%

-

79 % is voorlopig geslaagd. Van de 14 leerlingen die examen hebben gedaan, hebben 11 leerlingen het
behaald waarvan één cum laude is geslaagd.
Drie leerlingen hebben een herexamen. Voor alle drie is er een reële kans dat zij alsnog slagen in
2020.
2018-2019
VMBO BB

VMBO KB

VMBO TL

HAVO

-

2 van 2 leerlingen=100%

3 van 3 leerlingen=100%

1 van 1
leerling=100%

100% van onze leerlingen uit de lichting 2018-2019 is geslaagd. We zijn hier erg trots op. We
hebben gemerkt dat het IVIO traject wat onze havo-leerling heeft gevolgd moeizaam verliep en
dat deze leerling dreigde de planning niet te halen. Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we
een collega uren gegeven voor de IVIO-begeleiding.
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Vervolgacties 2020-2021 VSO diplomagericht
Vanaf augustus 2020-2021 ondernemen we de volgende stappen/acties:




De rekenspecialist gaat rekenlessen geven in de onderbouw van het vmbo/havo.
Leerlingen met rekenvragen worden begeleidt door de rekenspecialist.
Moderne vreemde talen worden gebundeld in een vaksectie. Doel is om meer te leren van elkaars
expertise en leerlingen gezamenlijk nog beter te kunnen voorbereiden op het eindexamen. Voor alle
afdelingen geldt voor schooljaar 2020-2021:
o De ib-ers hebben iedere maand een gezamenlijke scholingsdag om verder te werken aan het
stevig neerzetten van de onderwijskundige pdca-cyclus. Deze scholing wordt verzorgd vanuit
Driestar.
o Vanaf het najaar 2020 hebben we een reken- en een taalspecialist en een aparte NT2specialist.
o Alle orthopedagogen aan het Dilgtplein volgen gezamenlijk scholing en werken gezamenlijk
met de ib-ers en directie de nieuwe beleidslijnen uit (o.m. rekenstrategieën,
pedagogiek/didactiek)

Voor alle afdelingen is er jaarlijks een opfriscursus ZIEN! aan het begin van het jaar.
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Zorg en begeleiding
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Alle leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In het OPP staan de leerdoelen beschreven, het
instroomprofiel of het actueel beeld, de benodigde ondersteuning en de te bereiken uitstroombestemming. Dit
OPP wordt tweemaal per jaar beoordeeld door de Commissie van Begeleiding (CvB) en zonodig aangepast. We
stellen het OPP samen met ouders. Elk jaar, of zoveel vaker als nodig is, wordt de voortgang en de resultaten
met ouders besproken.

De commissie van Begeleiding (CvB)
De CvB bestaat uit de directie, orthopedagoog, IB-er en schoolverpleegkundige. Waar nodig schuiven GGD
schoolarts, revalidatiearts, coördinator Zorg en Begeleiding of de schoolmaatschappelijk werker aan. Naast het
vaststellen en beoordelen van de OPP’s, sturen ze op de didactische en pedagogische aanpak voor de
betreffende leerling. Voorts heeft de Commissie een belangrijke rol in de begeleiding en evaluatie van de
onderwijsleerprocessen, de multidisciplinaire leerlingbesprekingen en georganiseerde extra zorg voor de
leerlingen. De Commissie is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerlingenzorg, de
onderwijsleerprocessen en de leeropbrengsten. De CvB organiseert hiertoe jaarlijks systematische evaluaties.

Keukentafelgesprekken
Wanner er zorg en begeleiding nodig zijn, voeren wij het keukentafelgesprek met de gemeente en eventueel
andere betrokken instanties graag bij ons op school. Ervaring leert dat het veel oplevert om met de verschillende
partijen ín de school het gesprek te voeren. De betrokken casemanager krijgt een helder beeld van de
schoolsetting en kan daardoor adequater handelen.

Begeleiding vanuit PGB, ZIN of zorgverzekeraar
Steeds meer leerlingen hebben tijdens schooluren een persoonlijk begeleider die betaald wordt uit PGB, Zorg in
natura (ZIN) of zorgverzekeraar. Om het aantal begeleiders in de groepen te beperken, werken we nauw samen
met Team050. Hierdoor kunnen we op (financieel) verantwoorde wijze meerdere leerlingen aan één begeleider
koppelen. We hechten grote waarde aan een goede samenwerking met de persoonlijke begeleiders zodat er een
eenduidige aanpak is.

Verpleegkundige
De verpleegkundige is er voor alle leerlingen van de school. Afhankelijk van de zorgvraag van een leerling is de
verpleegkundige direct of indirect betrokken. In sommige gevallen wordt in overleg de verpleegkundige zorg
vanuit het gezin zelf georganiseerd als de zorg buiten onze mogelijkheden valt.

Paramedici
Binnen ons gebouw werken wij nauw samen met therapeuten (paramedici) van UMCG Beatrixoord. Zij
ondersteunen sommige lessen en zij hebben individuele leerlingen in therapie.
Elke leerling van de school die vanuit de revalidatie multi-disciplinaire therapie behoeft (dat is een combinatie
van bijvoorbeeld logopedie en fysiotherapie) heeft een vaste fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut als
behandelaar en/of contactpersoon. Voor leerlingen die een enkele therapie nodig hebben (mono-therapie,
bijvoorbeeld alleen logopedie) geldt dat dit via de huisarts en de eigen zorgverzekeraar loopt. We doen ons best
om met deze ‘niet-schoolgerelateerde’ therapeuten individuele afspraken te maken zodat deze leerlingen wél
op school de therapie kunnen volgen, ook al is het niet vanuit UMCG Beatrixoord. In de praktijk blijkt deze
constructie echter niet altijd haalbaar.
De paramedici van UMCG Beatrixoord werken onderwijsondersteunend en verzorgen, indien geïndiceerd, ook
de revalidatietherapieën. De leerlingen wordt geleerd om te gaan met de beperkingen die zij in de schoolsituatie
ondervinden, eventueel met behulp van aanpassingen. De paramedici van kinderrevalidatie UMCG Beatrixoord
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werken als een team intensief samen met elkaar, met leerkrachten en assistenten. Optimale afstemming tussen
onderwijs en revalidatie zijn twee belangrijke disciplines in het perspectief van het bereiken van optimale
autonomie en maatschappelijke participatie voor het kind.
Wij hebben daartoe het EKEP keurmerk behaald. EKEP staat voor 1 kind 1 plan, wat inhoudt dat onderwijs en
revalidatie samen in één plan beschreven staan.
Ook in Emmen is er middels hetzelfde concept een optimale afstemming tussen onderwijs,
onderwijsondersteuning en revalidatiezorg; dit gebeurt in nauwe samenwerking met de kinderrevalidatie van
het Scheper ziekenhuis. Op onze locatie Emmen richten wij op dit moment nog niet op het EKEP keurmerk.
Mogelijk starten wij dat in 2020-2021 op.

Onderwijsondersteuning
Logopedisten, fysio- en ergotherapeuten geven ook onderwijsondersteuning in de klassen. Zij geven dan samen
met de leerkracht de les aan de leerlingen. Daarnaast hebben ze een controlerende, signalerende en
adviserende taak rond het gebruik van materialen en hulpmiddelen.

Samenwerkingsverband
Wij werken samen met de samenwerkingsverbanden in de regio. Zij ondersteunen ons rondom de routes van
bekostiging en denken met ons mee in complexe casuïstiek.

Grenzen aan de zorg binnen onze school
Om toegelaten te kunnen worden op de Mytylschool Prins Johan Friso is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
noodzakelijk (zie voor de criteria de websites van de verschillende samenwerkingsverbanden). Alle leerlingen
met een beschikking van de CVA worden in het beginsel bij ons toegelaten.
Ondanks de toelaatbaarheidsverklaring van de CVA kan het zijn dat een leerling niet genoeg kan profiteren van
ons onderwijs. We zullen dan een traject richting een andere vorm van speciaal onderwijs of dagbesteding
ingaan (zie ook ‘grenzen aan de zorg’).
Om toegelaten te kunnen worden tot de Mytylschool, is het belangrijk dat een leerling kan functioneren in een
groep of binnen korte tijd hiertoe in staat zal zijn. Ook is het van belang dat de school in staat moet zijn om de
(medische) zorg te bieden waar de leerling recht op heeft en dat de benodigde samenwerkingspartners hun
samenwerking en financiering (die nodig is om de benodigde zorg te leveren) hebben toegezegd. Dit wordt in
het toelatingstraject onderzocht.
De Mytylschool heeft een passend onderwijsaanbod als de leerling valt binnen één van onderstaande
doelgroepen en voldoet aan de volgende criteria.
De leerling:
• kan in een groep van 7 tot 17 leerlingen functioneren;
• kan een dagritme en school-pedagogisch klimaat aan;
• kan voor minstens 50% van de schooltijd participeren in onderwijsactiviteiten;
• is geen gevaar voor andere leerlingen.
• kan functioneren in een open schoolsetting (zonder hekken en sloten);
 heeft een uitstroomprofiel van dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs diplomagericht ((vwo), havo,
vmbo tl of vmbo b/k)
Doelgroepen (V)SO
Leerlingen met stabiel beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en normale cognitieve
ontwikkelingsmogelijkheden
Deze leerlingen hebben vaak aangeboren, of zeer vroeg verworven motorische stoornissen die hun ontwikkeling
al hun hele leven ernstig beïnvloeden. Hun motorische ontwikkeling, soms inclusief de spraakmotoriek en sociaal
emotionele ontwikkeling zijn anders verlopen dan verwacht en dat betekent dat ze anders in de wereld staan als
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ze aan het onderwijs beginnen. Een gemiddeld IQ vormt uitgangspunt voor de inrichting van het onderwijs. De
aard en mate van anders in de wereld staan is het aangrijpingspunt voor de extra ondersteuning in onderwijs.
Doorgaans hebben deze leerlingen een indicatie Revalidatie behandeling. De frequente van (para)medische
interventies, sociaal-emotionele
kwetsbaarheid brengt dikwijls een verminderde belastbaarheid in onderwijs met zich mee. De verzorging van
medicatie en ADL-verrichtingen vereisen gekwalificeerd personeel dat volgens protocol gerechtigd is deze
handelingen te verrichten.
Leerlingen met progressief beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en normale cognitieve
ontwikkelingsmogelijkheden
Deze leerlingen hebben aanvankelijk weinig manifeste beperkingen, maar zijn geconfronteerd met een diagnose
die tegen de verwachtingen in een andere ontwikkeling voorspelt. De emotionele verwerking van dit abstracte
gegeven is belastend evenals de later toenemende beperkingen en vraagt om begeleiding bij de
handicapverwerking. Daarnaast vragen de toenemende beperkingen op adequate begeleiding van zowel de
(para)medische als extra onderwijszorg en psychosociale begeleiding. Doorgaans hebben deze leerlingen een
indicatie Revalidatie behandeling. De frequente van (para)medische interventies, sociaal emotionele
kwetsbaarheid brengt dikwijls een verminderde belastbaarheid in onderwijs met zich mee. De verzorging van
medicatie en ADL-verrichtingen vereisen gekwalificeerd personeel dat volgens protocol gerechtigd is deze
handelingen te verrichten.
Leerlingen met beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en beperkte cognitieve
ontwikkelingsmogelijkheden
Het speciaal onderwijs aan leerlingen met beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en beperkte
cognitieve mogelijkheden richt zich op de kerndoelen voor zeer moeilijk lerende kinderen, met als
complicerende factoren: de ernstig beperkte motoriek en mobiliteit en vaak spraak/taalproblemen. Deze
combinatie betekent meervoudig gehandicapt en vraagt extra inspanningen voor leren door doen (waaronder
de spelontwikkeling), mondeling en schriftelijk uiten en de omgang met jezelf en de wereld. Doorgaans hebben
deze leerlingen een indicatie Revalidatie behandeling. De frequente van (para)medische interventies, sociaal
emotionele kwetsbaarheid brengt dikwijls een verminderde belastbaarheid in onderwijs met zich mee. De
verzorging van medicatie en ADL-verrichtingen vereisen gekwalificeerd personeel dat volgens protocol
gerechtigd is deze handelingen te verrichten.
Leerlingen met (zeer) ernstig beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en een (zeer) ernstige
bewegingsbeperking (Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB))
Er is sprake van een ernstige verstandelijke beperking bij een intelligentiequotiënt lager dan 35 punten of een
ontwikkelingsleeftijd van maximaal vier jaar. Het geschatte intelligentiequotiënt bij een zeer ernstige
verstandelijke beperking is lager dan 20 a 25 punten of een ontwikkelingsleeftijd van maximaal 24 maanden
(Nakken & Vlaskamp, 2007). Er is als het ware sprake van een groep leerlingen waarbij er duidelijk zowel een
zeer ernstige verstandelijke beperking én een ernstige of zeer ernstige motorische beperking aan de orde is en
die dus tot de doelgroep gerekend kan worden. Bij personen met EMB is er meestal sprake van een
hersenbeschadiging. In de meeste gevallen leidt dit niet alleen tot een cognitieve stoornis, maar ook tot
bijkomende stoornissen. Veel leerlingen met een ernstige meervoudige beperking hebben ernstige zintuigelijke
problemen, waarbij ook de prikkelverwerking in de hersenen beschadigd kan zijn. Niet alleen het zien en het
horen, maar ook andere zintuigen: de tast, het evenwichtsgevoel, het houding- en bewegingsgevoel, reuk en
smaak kunnen beschadigd zijn. Gevolg is dat mensen met EMB ernstige communicatieve beperkingen hebben
en dat zij meestal niet beschikken over een actief of passief taalbegrip. Er is ook een groot aantal bijkomende
stoornissen: epilepsie, reflux, slaapstoornissen, slikproblemen, longinfecties en gedragsproblemen. Door het
gebruik van medicijnen zijn er ook problemen veroorzaakt door bijwerkingen. Door de veelheid en de ernst van
de beperkingen hebben mensen met EMB weinig tot geen compensatiemogelijkheden.
Het speciaal onderwijs aan deze leerlingen wordt gekenmerkt door de zoektocht naar te ontwikkelen functies en
te trainen vaardigheden. De leerling met EMB heeft permanent behoefte aan sturing, toezicht en zorg.
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Leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Het gaat hier over leerlingen die na bijvoorbeeld een ongeluk of hersenbloeding (voorlopig) niet meer terug
kunnen naar hun reguliere school. Veel leerlingen met NAH ondervinden problemen op school die ze voordien
niet hadden. Dit geldt voor leerlingen met alle gradaties van NAH. Specifieke problemen bij NAH ontstaan met
name ten aanzien van leervorderingen, in de latere beroepscarrière en ten aanzien van de sociale en
psychologische ontwikkeling. Het is dan ook van essentieel belang dat kinderen en jongeren met nietaangeboren hersenletsel een aangepast, individu-specifiek, gestructureerd en flexibel onderwijsaanbod krijgen,
waarbij een op deze doelgroep gerichte didactische aanpak een vereiste is. Het uitgangspunt in de begeleiding
van kinderen en jongeren met NAH in het onderwijs dient de holistische benadering te zijn: niet alleen het
cognitieve functioneren, maar ook het fysieke, psychosociale, en emotionele functioneren.
Bovenstaande doelgroepen worden zowel binnen het SO alsVSO opgevangen. Binnen het VSO wordt daar naast
de volgende doelgroep leerlingen opgevangen:
Leerlingen met een langdurige ziekte en normale cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden
De leerlingen zijn bekend met een chronische somatische aandoening die hun onderwijsloopbaan negatief
beïnvloedt. Deze beïnvloeding zal vaak bestaan uit frequente (para)medische interventies, sociaal emotionele
kwetsbaarheid en verminderde belastbaarheid in onderwijs. Daarnaast stellen deze leerlingen eisen aan de
onderwijsomgeving in de zin dat deze antiallergeen en zo schoon mogelijk moet zijn. De verzorging van
medicatie en ADL-verrichtingen vereisen gekwalificeerd personeel dat volgens protocol gerechtigd is deze
handelingen te verrichten.
Grenzen aan de zorg, samengevat
Voor de volgende doelgroepen kan onze school in de meeste gevallen geen passend (onderwijs)aanbod bieden:
 Leerlingen met een psychische stoornis (o.a. ADHD, autismespectrum, depressie) en normale cognitieve
ontwikkelingsmogelijkheden. Deze leerlingen zullen worden doorverwezen naar het SBO of cluster 4
onderwijs.
 Leerlingen met stabiel beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden. Deze leerlingen zullen worden
doorverwezen naar onderwijs voor zeer moeilijk lerenden (ZML-onderwijs).
 Leerlingen met stabiel beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en een bijkomende psychische
stoornis. Deze leerlingen zullen worden doorverwezen naar het cluster 4 of ZML-onderwijs.
 Leerlingen met voorliggende visuele problematiek. Deze leerlingen zullen worden doorverwezen naar
het cluster 1 onderwijs (VISIO). Slechtziende leerlingen kunnen worden opgevangen indien hun visuele
beperking met ondersteuning van hulpmiddelen geen belemmering vormt voor het volgen van het
onderwijs binnen onze school.
 Leerlingen met voorliggende auditieve problematiek en/of spraak-/taalproblematiek. Deze leerlingen
zullen worden doorverwezen naar het cluster 2 onderwijs (Kentalis). Aangezien er bij een groot deel van
onze doelgroep leerlingen met beperkte cognitieve en motorische mogelijkheden tevens sprake is van
spraak-/problematiek, zal per leerlingen de afweging worden gemaakt of de Mytylschool de beste
onderwijsplek is.
Ondanks de toelaatbaarheidsverklaring van de CVA kan het zijn dat een leerling niet genoeg kan profiteren van
ons onderwijs. We zullen dan een traject richting een andere vorm van speciaal onderwijs of dagbesteding
ingaan. De criteria hiervoor zijn als volgt:
 (Jonge) leerlingen die gebaat zijn bij meerdere rustmomenten/slaapmomenten overdag, waarbij
continu toezicht noodzakelijk is.
 Leerlingen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB-leerling) waarbij na een jaar blijkt dat zij de
doelen van de Plancius stamlijn voor minder dan 80% beheersen. De begeleiding van deze leerlingen is
meer gericht op zorg en/of gedrag dan op onderwijs. Voor deze leerlingen zal een KDC
(Kinderdagcentrum) een beter passende plek zijn.
 Sociaal emotionele problematiek wat leidt tot demotivatie & frustratie van de leerling. Dit wordt
vastgelegd middels: ZIEN, overleg ouders en observatie van de orthopedagoog, ib-er en leerkracht.
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Gedragsproblematiek: Leerlingen met naast een motorische beperking een beperkte gedragsstoornis
(sommige lichte vormen van PDD-NOS, ADD, ADHD of een combinatie van deze) kunnen binnen onze
school een passend onderwijsaanbod krijgen. Wanneer de lichamelijke beperking niet meer primair
voorop staat en de mogelijkheden m.b.t. het volgen van het onderwijs (zeer) ernstig verstoord zijn, zal
een andere onderwijsvorm of dagbestedingsplek voor de leerlingen worden gezocht. Om te bepalen of
de gedragsproblematiek binnen de ondersteuningsmogelijkheden van de Mytylschool opgevangen kan
worden, hanteren wij de volgende criteria:
o De veiligheid van de betreffende leerling, zijn medeleerlingen en/of het onderwijspersoneel
mag niet in het geding komen als gevolg van zijn gedrag.
o De betreffende leerling moet kunnen meedraaien binnen de bestaande routines op school en
in de groep en moet leerbaar zijn in het zich houden aan de geldende regels.
o Indien er sprake is van ernstige gedragsproblemen van psychopathologische aard in
combinatie met ernstig sociaal emotionele problemen, waarbij duidelijk sprake is van een
bedreiging voor anderen kinderen en/of bij (grensoverschrijdend) gedrag waardoor de
veiligheid van het kind, andere leerlingen of collega's in het geding komt, zal een verwijzing
plaatsvinden.
Leerlingen met een kortdurende TLV die worden afgegeven door de CVA die niet genoeg kunnen
profiteren van onze school.

Wij hanteren bovenstaande criteria als basis voor het aannamebeleid van de school. Een en ander gebeurt altijd
in overleg met ouders, waarbij de school de eindverantwoordelijkheid draagt voor de beslissing of een leerling
plaatsbaar is.
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Veiligheid op school
Wij werken vanuit een Soi-breed veiligheidsplan dat jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld wordt. Een
deel van dit plan is stichting breed geldend.

Gezonde en veilige school
We vinden het belangrijk om een gezonde en veilige school te zijn. Er is veel aandacht voor ‘bewegen’ en niet
alleen tijdens de gym of zwemlessen. Ook stimuleren we gezonde voeding. We hebben dan ook geen
snoepautomaat. We vragen de ouders gezonde drankjes en hapjes mee te geven. Er is een rookverbod voor alle
leerlingen en per 01-08-2020 ook voor volwassenen.
Jaarlijks nemen wij bij leerlingen een veiligheidsmonitor af. Vanwege de coronacrisis is de meting van voorjaar
2020 verschoven naar september 2020.
Iedere twee jaar nemen wij een tevredenheidsonderzoek af onder medewerkers (RI&E) en ouders.

Pesten
Iedereen moet met plezier naar school komen en pesten mag dan ook echt niet. We besteden veel aandacht om
dit voorkomen, niet alleen tijdens de lessen sociaal-emotioneel maar de hele dag. Mocht u toch signalen van uw
kind ontvangen, wilt u dit dan melden bij de leerkracht. De intern begeleiders zijn ook pestcoördinator van hun
afdeling (Wies tapper, w.tapper@o2g2.nl, Eveline Deen, e.deen@o2g2.nl Linda Doorn, l.doorn@o2g2.nl).

Sociale veiligheidsmonitoring
Vanwege de coronacrisis hebben wij de afname van de sociale veiligheidmonitoring moeten uitstellen. We zullen
deze vragenlijsten twee maal afnemen vanaf september 2020.

Overtredingen
Wij willen voor iedereen een prettige school zijn. Als een leerling of ouder in onze ogen een overtreding begaat
zullen wij altijd in gesprek gaan. We gaan er vanuit dat dit voldoende zal zijn.
Mocht er herhaaldelijk sprake zijn van een overtreding of van een dusdanig ernstige overtreding, kan de school
over gaan tot een schorsing. We verwijzen hierin naar het schorsingsprotocol van O2G.

Ontruimen
Minstens een maal per jaar willen we het ontruimen oefenen met de leerlingen om goed voorbereid te zijn op
eventuele noodgevallen. Er zijn altijd bedrijfshulpverleners op school aanwezig.

Meldcode
Als de school signaleert dat een leerling het moeilijk heeft of in gevaar is, heeft de school een meldplicht. Deze
meldcode bestaat uit 5 stappen. Waar mogelijk zullen we contact met ouders opnemen.

Klachten
We vinden het heel belangrijk om klachten samen met ouders en leerling op te lossen. U kunt hiervoor terecht
bij de leerkracht. Als school en ouders er niet uitkomen is er een klachtenregeling. Deze kunt u opvragen bij
www.o2g2.nl of opvragen bij school. Ook kunt u terecht bij de Inspectie van het Onderwijs:
www.onderwijsinspectie.nl. Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of
lichamelijk geweld, discriminatie of extremisme kunt u eveneens melden bij de onderwijs inspectie. Zij hebben
hier vertrouwensinspecteurs voor aangesteld. Via de website
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs kunt u meer informatie vinden.
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Vertrouwenspersoon
Wij hebben twee vertrouwenspersonen voor onze school: Carla van Zuilekom, c.van.zuilekom@o2g2.nl en Wies
Tapper, w.tapper@o2g2.nl. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij hen terecht om samen met hen te
kijken wie het beste kan ondersteunen bij een complexe vraag.

Aandachtsfunctionaris (huiselijk geweld)
Binnen onze school hebben wij twee aandachtsfunctionarissen die ons ondersteunen in het proces, wanneer we
vermoedens van huiselijk geweld hebben. Dat zijn Bas Westerhof, b.westerhof@o2g2.nl en Conny Frankena,
c.frankena@o2g2.nl.

Kwaliteit
Kwaliteitszorg
We werken voortdurend aan de verbetering van ons onderwijs. We hebben een coördinator Onderwijs en
kwaliteit in dienst. Samen met leerlingen, ouders, medewerkers en externen laten we periodiek kritisch naar
onze organisatie kijken. Dit doen we onder meer door tevredenheidsonderzoeken te doen. De uitkomsten
hiervan kunt u op onze website terug vinden.

Inspectie
De onderwijsinspectie beoordeelt of de kwaliteit van ons onderwijs en de resultaten voldoende zijn. Na het
laatste inspectiebezoek (december 2019) hebben wij een schoolnorm vastgesteld voor wanneer wij tevreden
zijn over de leerresultaten en wat onze ambities hierin zijn.
De sociaal-emotionele ontwikkeling en de bestendiging van onze leerlingen, hebben wij beter in kaart kunnen
brengen.

Overige zaken
Kosten school en vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt aan ouders een financiële bijdrage voor het schoolreisje. Die bijdrage is niet vrijwillig. Per groep
kan het bedrag verschillen, gezien de bestemmingen van het schoolreisje / schoolkamp. Een buitenlandse reis is
duurder dan een dag naar de kinderboerderij. Naast het geld voor schoolreis of schoolkamp, vragen wij aan
ouders om een vrijwillige bijdrage. Daarmee bekostigen wij extra dingen voor de kinderen. U kunt hierbij denken
aan speciale workshops voor de leerlingen, gastlessen, een uitbundig sinterklaasfeest, een mooie Kerst op
school. Voor het schooljaar 2020-2021 hanteren wij €35,- als richtlijn voor de vrijwillige ouderbijdrage. De
ouderraad mag ieder jaar bepalen waar de school het geld aan besteedt. Jaarlijks verantwoordt de school de
besteding aan de MR.
Afdeling

Schoolreis

Richtlijn vrijwillige ouderbijdrage

SO (basisonderwijs)

40 euro

35 euro

VSO (voortgezet onderwijs)

50 euro

35 euro

Schoolkamp en excursies
Schoolkamp en excursies behoren bij ons tot het lesprogramma. We passen daarbij de bestemmingen aan op de
doelgroep. Kunst en cultuur vinden we belangrijk, evenals beleven en ervaren.
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Tegemoetkoming studiekosten en Stichting leergeld
Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis, noem maar op. Voor gezinnen
met een laag inkomen zijn er verschillende subsidieregelingen.
Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, schooltas of leermiddelen, kunnen vergoeden
als ouders daar zelf geen geld voor hebben. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen op het gebied
van een fiets of kleding, ontspanning (dagje uit of vakantie) en ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop
voor school.
De Stichting Leergeld ondersteunt ouders zodat alle kinderen deel kunnen nemen aan een schoolkamp (of sportof toneelvereniging). Ook voor computers en andere schoolmaterialen kunnen zij helpen.
https://kinderhulp.nl
https://www.leergeld.nl

Kleding
Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v.
godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. Kleding
mag de communicatie en identificatie niet belemmeren.
Verder vinden wij als school dat:
 Kleding mag niet aanstootgevend en/of onhygiënisch zijn en moet aan algemene fatsoensnormen voldoen.
 Kleding mag de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengen.
 Kleding mag niet de uitvoering van een taak belemmeren of de functie van iets belemmeren.

Legitimatie
De school is verplicht om het BSN-nummer van de leerling te registreren. Verder hanteren wij de
overheidsregels, en zijn leerlingen vanaf 15 jaar verplicht om hun legitimatiebewijs bij zich te hebben. Voor stage
contracten o.i.d. kan om een kopie worden gevraagd.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van de school heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Hiermee
is uw zoon of dochter van één uur voor schooltijd tot één uur na schooltijd verzekerd.
Deze ongevallenverzekering kan pas aangesproken worden wanneer uw eigen verzekering de kosten niet, of niet
helemaal, vergoedt.
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Belangrijke adressen
Openbaar onderwijs Groningen
Postbus 744
9700 AS Groningen

www.o2g2.nl
info@o2g2.nl

Samenwerkingsverband SO 22.02
Emmen:
samenwerkingsverband 2202-PO:
Postbus 62, 7800AB in Emmen
https://swv2202.nl/contact/

Samenwerkingsverband SO 22.01
Haren:
Postbus 8061, 9702 KB Groningen
https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl

Samenwerkingsverband VSO 22.02
Emmen:
SWV Zuidoost-Drenthe VO 22.02
Postbus 95
7800 AB Emmen
0591-612989
info@swvzodrenthe.nl

Samenwerkingsverband VSO 20.01
Haren:
Postbus 8091, 9702 KB Groningen
e.de.graaf@swv-vo2001.nl

Ministerie van Onderwijs,
passendonderwijs
Informatiepunt passend onderwijs, ipc 7700
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag
Website: www.passendonderwijs.nl

GGD Groningen
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
050 367 40 00

GGD Drenthe
Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen
0592 306 300
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